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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zaměřena na zpracování stavebně technologického projektu stavby 
nového pavilonu nemocnice v Českém Krumlově. Práce zpracovává přípravu výstavby a 
návrh organizace jednotlivých činností na staveništi v časovém sledu. Práce obsahuje 
technologické předpisy pro založení stavby a provádění monolitického skeletu v 1NP, jehož 
součástí jsou i výkresy bednění stropní desky a schéma bednění sloupů a stěn. Dalším 
obsahem jsou technologická zpráva, technologická studie realizace, dopravní vztahy, časové 
a finanční plány, kompletní zařízení staveniště pro celou fázi výstavby, návrh stavebních 
mechanismů a posouzení jejich vhodnosti užití, bilance zdrojů, technologický rozbor, 
položkový rozpočet, propočet stavby dle THU, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
pro vybrané procesy a hluková studie zpracovávající vliv provádění stavby na okolní 
zástavbu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Stavebně technologický projekt, multifunkční pavilon nemocnice, založení, monolitický 
skelet, zastřešení, opláštění, studie realizace, dopravní vztahy, časový a finanční plán, 
zařízení staveniště, hlavní stavební mechanismy, technologický předpis, technologický 
rozbor, bilance zdrojů, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet, propočet dle THU, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hluková studie. 

ABSTRACT 
The diploma thesis is focused on the elaboration of a construction technology project for 
the construction of a new hospital pavilion in Český Krumlov. The thesis processes the 
preparation of construction and proposal of the organization of individual activities on the 
construction site in time sequence. The thesis contains technological regulations for the 
foundation of construction and realization of the monolithic frame on the 1st floor, which 
also includes drawings of the formwork of the ceiling slab and a scheme of formwork of 
columns and walls. Further contents are technological report, technological study of 
realization, transport relations, time and financial plans, complete construction site 
equipment for the whole construction phase, design of construction mechanisms and 
assessment of their suitability for use, resource balance, technological analysis, itemized 
budget, and occupational health protection for selected processes and noise studies 
dealing with the impact of building construction on the surrounding development. 

KEYWORDS 
Construction technology project, multifunctional hospital pavilion, foundation, monolithic 
frame, roofing, cladding, realization study, transport relations, time and financial plan, 
building equipment, the main building mechanisms, technological regulation, technological 
analysis, the balance of resources, control, and test plan, item budget, THU calculation, 
occupational health and safety, noise study. 
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ÚVOD 
Předmětem diplomové práce je zpracování technologického projektu novostavby 
multifunkčního pavilonu nemocnice v Českém Krumlově. Navržený pavilon je samostatně 
stojící budova v areálu nemocnice spojena s objektem chirurgie pomocí spojovacího krčku. 
Kromě hlavního stavebního objektu je stavba nového pavilonu spojena s demolicí stávajících 
objektů v místě staveniště a výstavbou nových inženýrských objektů a provozních souborů. 
V diplomové práci počítám se stavební přípravou ve fázi dokončení demoličních prací a 
všech inženýrských objektů.  
Objekt je založen na železobetonových vrtaných pilotách, základových pasech a základové 
desce. Nosný systém je pavilonu je podélný tyčový monolitický skelet s obvodovými ŽB 
stěnami a ztužujícími ŽB jádry, kde jsou umístěny komunikační prostory schodišť a 
výtahových šachet. Zastřešení ploché střechy je z jednoplášťové povlakové krytiny pokryté 
extenzivním násypem pro zelené střechy. Budova je opláštěna tepelnou izolací ETICS 
s okenními pásy a prosklenou fasádou. Nosnou konstrukci krčku tvoří ocelová svislá 
konstrukce s ŽB stropními deskami. 
Obsahem jednotlivých kapitol je plánování technologického zhotovení konstrukcí s vlivem 
funkční proveditelnosti, časové náročnosti s přihlédnutím na ekonomickou náročnost 
navržených řešení. Dále na navržené řešení má vliv hluková náročnost staveniště a 
skutečnost, že se stavba bude provádět uvnitř areálu nemocnice s nepřetržitým provozem. 
Z těchto důvodů jsou v diplomové práci zpracovaný následující kapitoly. Technologická 
zpráva je zaměřena všeobecné informace o stavbě. Základní údaje o technologických 
postupech s návrhem pracovních strojů a ekonomického vyhodnocení obsahuje studie 
hlavních technologických etap. Dopravní logistiku řeší kapitola širší dopravní vztahy. 
Časovou náročnost a objektové ekonomické zhodnocení je součástí časových plánů. 
Samotnou organizaci výstavby přímo naštvanosti řeší kapitola zařízení staveniště. Stavební 
stroje užívané při výstavbě řeší návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
Technologické předpisy se podrobně zaměřují na problematiku při zakládání stavby a 
při realizaci monolitického skeletu v 1NP. Propojením softwarů BUILDpowerS a CONTEC je 
práce obohacena o položkový rozpočet, který je převeden do činností časového plánu, 
na jehož základě jsou zpracovány bilance zdrojů pracovníku, strojů a nákladů. V neposlední 
řadě diplomová práce obsahuje popis rizik a opatření při pracovních činnostech pro vybrané 
stavební procesy a hlukovou studii, která vyhodnocuje hlukovou náročnost provádění stavby 
na okolní zástavbu. 
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1.1. Identifikační údaje 
1.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby  MULTIFUNKČNÍ PAVILON NEMOCNICE V ČESKÉM 

KRUMLOVĚ – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ 
PROJEKT 

 
Místo stavby  Český Krumlov  

Parcelní čísla pozemků  
Tabulka 1.1.1 – Využití parcel [10] 

Katastrální území 
Parcelní číslo 

dle KN 
Druh pozemku, vlastník 

Český Krumlov 504/1 
Ostatní plocha,  
Nemocnice Český Krumlov, a.s.,  
Nemocniční 429, Horní Brána, 38101 Český Krumlov 

Český Krumlov 2581 
Zastavěná plocha a nádvoří 
Nemocnice Český Krumlov, a.s.,  
Nemocniční 429, Horní Brána, 38101 Český Krumlov 

Český Krumlov 969 
Zastavěná plocha a nádvoří 
Nemocnice Český Krumlov, a.s.,  
Nemocniční 429, Horní Brána, 38101 Český Krumlov 

Zdroj: vytvořil autor 
Stavební úřad   Český Krumlov 
Krajský úřad    České Budějovice 
Předmět PD   Občanská vybavenost  
Charakter stavby  Novostavba  
 
1.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník  Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
  Nemocniční 429 
  381 27 Český Krumlov 
Zastoupený  Mgr. Jaroslav Šíma, předseda představenstva  
  MUDr. Jindřich Florián, místopředseda představenstva 

  Ing. Martin Maleček, vedoucí technicko-provozního oddělení  
 
 

Obr. 1.1.1 – Umístění stavby [10] 
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1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant  SANTIS a.s. 
  Brněnská 126/38 
  591 39 Žďár nad Sázavou 
 tel.: 566 690 370-1 
  registrace na Živnostenském úřadě ve Žďáře nad Sázavou  
  pod č.j. Živ/0/679/98/Ma 
Zastoupený  Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřený člen představenstva 
  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 
 

1.2. Základní údaje o stavbě a pozemku 
Navrhovaná stavba se nachází v areálu nemocnice v Českém Krumlově, ten je situován 
ve východní části s přímou návazností do centra města, součástí areálu je vnitroareálová 
komunikace s parkovacími místy sloužící pro příjezd a parkování pacientů, dále komunikace 
slouží k převozu akutních případů sanitními vozy. Stavba pavilonu se nachází 
na severovýchodní straně areálu. Vjezd do areálu je možný ve dvou místech z ulice 
Nemocniční, západní vjezd je využíván především pro potřeby pacientu, při vjezdu se nachází 
placená parkovací místa. Jihozápadní vjezd je pak opatřen závorou s vrátnicí, kterou využívají 
sanitní vozy. Tento vjezd je uvažován pro zásobování stavby. Stavba bude probíhat za plného 
provozu okolních pavilonů nemocnice, při výstavbě bude nutno zajistit takové podmínky, aby 
chod nemocnice nebyl výstavbou pavilonu ovlivněn. 
 
Zastavěná plocha 
objekt SO-01 ~ 1.510,0 m2 
 
Obestavěný prostor 
objekt SO-01 ~ 23.357,0 m3 
 
Základní časové a ekonomické předpoklady výstavby  
Předpokládané zahájení výstavby leden 2020 
Předpokládané zahájení výstavby hlavního stav. objektu březen 2021 
Předpokládané ukončení výstavby srpen 2023 
Předpokládaná lhůta výstavby 4 roky 
Předpokládané finanční náklady dle propočtu THU jsou: 
- bez DPH 307 334 658 Kč  
- S DPH 371 874 936 Kč 
 
1.2.1. Členění na objekty 
Stavební objekty: 
SO-01  multifunkční pavilon nemocnice 
 
Inženýrské objekty: 
IO-01  příprava území + HTÚ 
IO-02  terénní a sadové úpravy 
 IO-02.1. KTÚ 
 IO-02.2. sadové úpravy 
IO-03  zpevněné plochy 
 IO-03.1. úprava účelové komunikace  
 IO-03.2. chodníky 
 
 



    Str. 21 | 215 

 

IO-04  venkovní úpravy 
 IO-04.1. oplocení 
 IO-04.2. opěrné zdi  
IO-05  kanalizace  
 IO-05.1. rozšíření vnitro areálové dešťová kanalizace 
 IO-05.2. rozšíření vnitro areálové splaškové kanalizace 
 IO-05.3. přeložka vnitro areálové splaškové kanalizace 
IO-06  vodovod 
 IO-06.1 přeložka vnitro areálového vodovodu 
 IO-06.2 připojení na vnitro areálový vodovod 
IO-07  CZT (centrální zásobování teplem) 
                    IO-07.1 rozšíření vnitro areálového rozvodu CZT  
 IO-07.2 přeložka vnitro areálového rozvodu CZT 
IO-08  el. energie NN  
 IO-08.1. připojení el. energie NN 
 IO-08.3. připojení el. energie NN na NZ-DA 
IO-09 sdělovací vedení 
 IO-09.1 připojení na strukturovanou kabeláž 

 IO.09.3 venkovní vedení EPS 
IO-10 venkovní osvětlení 
 IO.10.1 přeložka neveřejného VO 
IO-12 kolektor 
 IO.12.1 přeložka kolektoru 
 
Provozní soubory: 
PS-01-03 zdravotnické technologie (není součástí DP), medicinální rozvody, výtahy 
 

Demolované objekty: 
SD-01 demolice skladu 
SD-02 demolice opěrných stěn 
SD-03 demolice schodiště 
SD-04 demolice zpevněných ploch 
 

1.3. Charakteristika hlavního objektů – využití objektů, zastavěná 
plocha, obestavěný prostor, počet podlaží, konstrukční popis 
jednotlivých objektů 

 
SO-01  multifunkční pavilon nemocnice 
Navržená stavba je kvádrového tvaru se čtyřmi nadzemními podlaží a žádným podzemním 
podlaží. Nosný systém je sloupový v kombinaci s vnitřními jádry. Založení objektu bude 
na pilotách, základových pasech a základové desce. Z materiálového pohledu se jedná 
o betonový monolitický skelet vyplněný konstrukcemi stěn z pórobetonových tvárnic. 
Zateplení objektu je provedeno formou kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty. 
Střecha objektu bude plochá s ozeleněním. V pavilonu budou umístěny šatny personálu, 
zázemí mediků, technologie objektu, oddělení urologie, onkologie, dětské oddělení včetně 
ambulance, gynekologie, porodnice, lékařské pokoje a administrativa nemocnice. Pavilon 
bude napojen na stávající budovu nemocnice pomocí spojovacího krčku ve 3NP a 4NP. 
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1.3.1. Základní kapacity funkčních jednotek 
Užitné plochy 
- veřejné  ~832 m2 
- omezeně přístupné pro veřejnost ~1 760 m2 
- neveřejné ~2 715 m2 
 
Funkční jednotky 
FJ 1 – zázemí 1550 m2 
FJ 2 – onkologie 350 m2 
FJ 3 – URL 205 m2 
FJ 4 – porodní  1 380 m2 
FJ 5 – gynekologie 105 m2 
FJ 6 - dětské 1 106 m2 
FJ 7 - administrativa 705 m2 
 
 
Kapacity pro řešení dopravy v klidu 
- parkovací stání 10+1+1 (motocykl) 
Plochy řešeného území 
- řešené území celkem 6.770 m2 
- zpevněné plochy 1.180 m2 
- zatravněné plochy 1.660 m2 
 
Základní bilance stavby 
Potřeby a spotřeby médií a hmot (předpoklad) 
- roční spotřeba el. energie 95,1 MWh/rok 
- roční potřeba tepla (vytápění + TUV)  1389 GJ/rok 
- roční spotřeba TUV (odhad) 1.800 m3/rok 
- roční spotřeba vody 5.636 m3/rok 
Hospodaření s dešťovou a splaškovou vodou 
Hospodaření s dešťovou vodou: 
- množství dešťových vod neznečištěných: 1300 m3/rok 
- likvidace D částečná retence 
Hospodaření s odpadní vodou (OV): 
- splaškové OV +) 5.636 m3/rok 
 

1.4. Technické řešení stavby 
Pavilon je navržen na půdorysném schématu nosné konstrukce 6x6m. Uvnitř dispozice jsou 
umístěna tři vertikální jádra a ostatní plocha podlaží je volná. Dispozice je řešena jako pěti 
trakt s vnitřním polem pro zázemí a technické prostory. Každé podlaží je přístupné 
z centrálního komunikačního prostoru, na který navazují jednotlivá oddělení. 
V přízemí objektu jsou umístěny šatny personálu, zázemí mediků a technologie objektu 
(strojovny). Část dispozice slouží jako krytá parkovací stání vozidel nemocnice. V 2.NP 
objektu jsou umístěny oddělení urologie a onkologie. Část podlaží je využita 
pro administrativu nemocnice. V 3.NP objektu je dětské oddělení včetně ambulance a 
lékařských pokojů. V 4.NP se nachází gynekologie a samostatný uzavřený prostor porodnice.  
Objekt obsluhují dvě schodiště a tři výtahy. V 3.NP a 4.NP je objekt napojen spojovacími krčky 
na stávající objekt chirurgie, z důvodu přímé návaznosti na operační sály. 
Základy – stavba se nachází 3. geotechnické kategorii, založení tedy bude 
na velkoprůměrových pilotách + základové desce – ŽB vana.  Požadovaná únosnost pilot viz 
výkres základů. Svislé konstrukce – nosná konstrukce je navržena z ŽB sloupů 45x45cm + 
stěny tl. 200 a 300 mm, vnitřní příčky budou zděné z pórobetonových tvárnic a SDK. 
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Obvodové konstrukce – vnější stěny ŽB tl. 200 mm + kontaktní zateplovací systém 
Vodorovné konstrukce – ŽB monolitické desky tl. 240 mm. 
Podlahy – plovoucí tuhé desky (bet. mazaniny) na kročejové izolaci s nášlapnou vrstvou 
z keramických dlažeb nebo povlakových krytin. 
Zastřešení – plochá střecha jednoplášťová (zelená) se spádem 3 % ve skladbě parotěsná 
izolace s funkcí pojistné HI + tep. izolace + povlaková krytina + vegetační vrstva. Odvodnění 
vnitřní s bezpečnostními přepady v atice.  
Schodiště – ŽB dvouramenné s povrchem z ker. dlažby 
Povrchové úpravy:  
- vnitřní: stěny opatřeny disperzními nátěry, místy keramické obklady 
- vnější: omítka kontaktního zateplovacího systému 
Výplně otvorů – okna plastová, prosklená fasáda hliníková s čirým zasklením dvojsklem, 
vstupní dveře– hliníkové 
ochrana proti vodě, kapalinám: 
Veškeré hydroizolace se provedou v souladu s ČSN 730600 a ČSNP 730606. Podzemní část 
stavby bude namáhána gravitační vodou a konstrukce těchto částí stavby pod úrovní terénu 
budou navrženy na působení PV z hlediska statického i těsnosti konstrukce proti pronikání 
vody. 
 

1.5. Popis inženýrských objektů 
IO-01  příprava území + HTÚ 
Řešená plocha je poměrně svažitého charakteru. V rámci přípravy území bude sejmut drn, 
který bude uložena na mezideponii v areálu nemocnice. Dále je součástí tohoto objektu 
hloubení  
 
IO-02  terénní a sadové úpravy 
V současnosti je řešené území zatravněné. Zatravnění bude odstraněno společně s drny. 
Dále budou vykáceny volně rostoucí stromy a stromořadí tújí. Po ukončení stavebních prací 
bude území zavezeno ornicí a válcováno. Na ploše bude vyseto travní směs, která bude 
pohnojena umělým hnojivem. 
 
IO-03  zpevněné plochy 
V průběhu stavebních prací na objektu SO-01 bude zřízena nová účelová komunikace, 
parkovací stání a chodníky. 
 
IO-04  venkovní úpravy 
Část oplocení areálu nemocnice bude v místě výstavby rozebráno a nahrazeno nově 
navrženým z plastového 4hranného pletiva výšky 1,5 m na typové sloupky, které budou 
založeny na prefabrikovaných deskách a patkách. Dále bude oplocení opatřeno dvěma 
řadami ostnatého drátu. 
Nové opěrné stěny jsou navrženy z pohledového ŽB. Stěny budou založeny 1,1 m pod úroveň 
upraveného terénu. 
 
IO-05  kanalizace  
Nová oddílná kanalizace řeší odvod splaškových a dešťových vod stavebního objektu SO01. 
Srážkové vody budou odváděny z ploché střechy jednotlivými větvemi dešťové kanalizace 
do ležaté kanalizace a následně do venkovní areálové stoky. 
Splaškové vody budou odváděny z ploché střechy jednotlivými větvemi splaškové kanalizace 
do ležaté kanalizace a následně do venkovní areálové stoky. 
Část stávající dešťové a splaškové stoky bude přeloženo včetně stávajících přípojek 
z okolních objektů a zpevněných ploch.  
 



    Str. 24 | 215 

 

IO-06  vodovod 
V místě napojení stavby bude přeložen stávající rozvody vodovodu. Vodovod bude napojen 
na vnitro areálový vodovodní řád v novém kolektoru potrubí bude vedeno kolem nového 
stavebního objektu a bude napojen na stávající trasu. Stávající potrubí bude zrušeno včetně 
objektů na potrubí. Z kolektoru bude vodovodní potrubí vyvedeno do technických místností 
s odečtovými vodoměry. 
 
IO-07  CZT (centrální zásobování teplem) 
Stavební objekt SO-01 bude napojena na stávající kotelnu. Nové vedení otopné vody bude 
napojeno v novém kolektoru a potrubí bude vedeno kolem objektu s následným napojením 
na stávající trasu. Rozvody budou přeloženy včetně napojení stávajících využívaných přípojek 
z okolních objektů. Nové trubní vedení bude vyvedeno a ukončeno ve strojovně UT tlakově 
závislou výměníkovou stanicí. 
 
IO-08  el. energie NN  
Stavební objekt SO01 bude napojen na stávající odběratelskou trafostanici. Nová přípojka NN 
bude ze stávající rozvodny NN, která je ve správě nemocnice, vedena do hlavního rozvaděče 
nového pavilonu. 
 
IO-09 sdělovací vedení 
V novém stavebním objektu je navržena EPS z tohoto důvodu dojde k vybudování vnitřních a 
vnějších rozvodu. V objektu bude samostatná ústředna EPS, která bude novými rozvody 
vedenými pod zemí napojena na stávající hlavní vnitro areálovou rozvodnu v objektu vrátnice.  
 
IO-10 venkovní osvětlení 
V oblasti řešené plochy bude přeloženo stávající neveřejné venkovní osvětlení. Nové vedení 
povede kolem nového stavebního objektu SO-01 s následným napojením na stávající trasu 
v nejbližší lampě venkovního osvětlení. Stávající lampy budou zrušeny včetně stávajícího 
vedení mezi nimi. 
 
IO-12 kolektor 
V oblasti řešené plochy je stávající kolektor, ten bude přeložen a prodloužen včetně všech 
vnitřních rozvodů a nová trasa povede kolem nového stavebního objektu. 
 

1.6. Přehled provedených zkoušek a průzkumů 
Radonový průzkum: radonový index pozemku – střední dle §94 vyhl. 307/2002 Sb. - stanoven 
na základě radonového průzkumu 
 
IG průzkum: základové poměry jsou složité vzhledem ke svažitosti terénu a proměnlivé výšce 
únosného skalního podloží. Podloží tvoří písčité hlíny, dále se nachází kamenité sutě a 
zvětralé skalní podloží R6, R5 přecházející do zvětralého skalního podloží tvořeného horninou 
R4. Založení stavby se předpokládá na velkoprůměrových pilotách. 
 
Hydrogeologický průzkum:  
Maximální hladina PV – HPV nebyla zastižena. Max HPV průzkum nestanovil. Podzemní voda 
nebyla na posuzované lokalitě zastižena a její nastoupání se neočekává ani ve vlhčím období.   
V rámci provádění stavby nutno ověřit předpoklad, že dočasné krátkodobé působení 
podzemní a gravitační vody působí na podzemní konstrukce max. do výšky cca 100 cm 
nad úroveň podlahy ± 0,000 = 516,16 m n. m., (platí pro období se zvýšenými srážkami a v 
jarních měsících). 
Propustnost zemin – ve svrchních vrstvách tvořených písčitými hlínami 2x10-6 m/s 
ve zvětralých horninách je možné uvažovat s koeficientem vsaku 1x10-5 m/s, v méně zvětralé 
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vrstvě skalního podloží se koeficient snižuje na 2x10-6 m/s až 4x10-7 m/s. Z hydrogeologického 
hlediska je vsakování srážkových vod na posuzované lokalitě nevhodné. 
Zátopové území – vodoteč s dostatečným rozdílem výšky – zátopa nehrozí. 
 
Dopravní průzkum: současný stav provozu na silnici II/157 (ul. Nemocniční) je převzat 
z výsledků celostátního sčítání dopravy z r. 2010. Intenzita dopravy na hlavní silnici je 
hodnocena jako střední s intenzitou 3500-4000 vozidel/24hod., intenzita na silnici II/160 je 
vyšší střední cca 11000-11500 voz. /24hod. 
 

1.7. Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního 
objektu 

Viz samostatná kapitola č. 2. Studie realizace hlavních technologických etap hlavního 
stavebního objektu 
 

1.8. Časový a finanční plán výstavby 
Viz samostatná kapitola č. 4. Časový a finanční plán objektový 
 

1.9. Koncepce zařízení staveniště 
Výstavba nového pavilonu nemocnice bude probíhat při běžném provozu okolních pavilonů 
nemocnice, z tohoto důvodu musíme dbát na správné uspořádání zařízení staveniště.   
Jako první bude kolem staveniště zřízeno oplocení s plnou výplní z důvodů omezení hlučnosti 
a prašnosti do výšky 1,8 m. Jako staveništní komunikace bude sloužit stávající komunikace 
na západní straně budoucího objektu pavilonu. Dále na západní straně v těsné blízkosti 
staveništní komunikace a budoucího objektu pavilonu bude zřízena plocha pro míchací 
centrum, popřípadě v této části bude umístěno zvedací zařízení. V jižní části staveniště se 
budou nacházet provozní a sociálně správní objekty staveniště jako jsou skládka materiálu, 
uzamykatelné sklady, kancelář pro stavbyvedoucího, mistra, zasedací místnost, šatny 
pracovníků, sprchy a WC. Celkem bude na staveništi v době nejvyšší vytíženosti přibližně 
10 ks stavebních buněk o rozměrech 6x2,5x3 m. Vedle buněk a staveništní komunikace 
budou parkovací stání určena pro potřebu stavby.  
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude řešeno vnitro areálovou komunikací, 
která bude sloužit, jako spojka mezi staveništěm a veřejnou komunikací. Otáčení vozidel 
objevujících se na staveništi bude na vnitro areálové komunikaci v jižní části areálu 
nemocnice mezi stávajícími objekty interny a objektem následné péče a ředitelství. 
Inženýrské staveništní rozvody (voda, NN, kanalizace) budou napojeny na areálové rozvody, 
bližší informace v kapitole č. 6 Projekt zařízení staveniště. 
 

1.10. Hlavní stavební mechanismy 
Viz samostatná kapitola č. 7 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 

1.11. Environmentální, bezpečnostní a kvalitativní požadavky 
1.11.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Na staveništi se musí dodržovat obecné zásady BOZP.  
Při provádění zemních prací budou zajištěny stěny výkopu proti sesuvu. Při zemních pracích 
se nesmí žádný pracovník pohybovat v blízkosti stroje. Před započetím práce vydá pracovník 
ovládající stroj zvukový signál o započetí prací. Veškeré strojní zařízení musí být při jeho 
nečinnosti zabezpečeno proti pojezdu a musí být zajištěna jeho stabilita. Pohonné hmoty 
musí být uskladněny v uzamykatelných skladech v pevných nerozbitelných nádobách. 
Při manipulacemi s hořlavými látkami musí mít dodržovány protipožární zásady. Podél 
výkopové jámy bude zřízeno zábradlí proti pádu do hloubky.  



    Str. 26 | 215 

 

Při skladování materiálu bude zajištěna jeho stability. Sypké materiály se budou skladovat 
max. do výšky 2,0 m. Pytlovaný materiál ukládán do výšky max. 1,5 m. V místě, kde probíhají 
práce bude materiál skladován tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro práci široký 
min. 0,6 m. 
Pracovníci budou pracovat pouze ve vhodném pracovním oblečení, v pevné obuvi, 
s rukavicemi, helmou, a reflexní vestou. Při betonáži budou pracovníci opatřeni ochrannými 
pomůckami proti vniknutí betonové směsi do očí. Dále je při betonáži jednotlivých konstrukcí 
zásadní, aby žádný pracovník nebyl zabetonován do konstrukce po pádu do bednění. 
Zákaz pohybu osob pod přemisťovanými břemeny pomocí zvedacího mechanismu. Kotvení 
břemen ke zvedacímu mechanismu musí být provedeno správně a uvazování provádí 
kvalifikovaný pracovník. Veškeré vyvýšené okraje konstrukce budou zajištěny proti pádu 
osob z výšky nebo do hloubky větší než 0,5 m. Všechny konstrukce lešení budou opatřeny 
zábradlím a lištou při spodním okraji zábradlí. Práce ve výškách nebudou probíhat 
za špatného počasí tzn. Při silném větru, nízké viditelnosti nebo při silném dešti či sněžení. 
Při montáži bednění se budou dodržovat systémové montážní postupy a konstrukce bednění 
bude vždy zajištěna proti pádu. Odbedňování konstrukce bude probíhat po nařízení 
zodpovědné osoby po řádném vyzrání betonu. Ocelová výztuž, která bude čnět z konstrukce 
bude na jejím konci opatřena gumovými násadami proti nabodnutí.  
Staveniště bude vybaveno lékárničkou v kanceláři mistra. 
 
Více viz samostatná kapitola č. 14 BOZP vybraných stavebních procesů 
 
1.11.2. Environmentální opatření 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí, nesmí vznikat nadměrná 
prašnost a hluk. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasicí přístroj 
z důvodů výskytu nepředpokládaného ohně na staveništi. Všechny stroje pohybující se 
na staveništi musí mít platnou revizní kontrolu. V případě vzniklé škody na životním prostředí 
bude o této události proveden zápis do stavebního deníku. 
Na staveništi budou umístěny odpadové kontejnery, které budou sloužit pro průběžné třídění 
odpadu a následně převezeny k likvidaci na příslušných skládkách. Využití odpadu v místě 
stavby se nepředpokládá. Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva 
životního prostředí č. 93/2016 Sb.  
 
- odpady vzniklé provozem (užíváním stavby): 

Tabulka 2.1.2 – Odpady vzniklé provozem stavby [8] 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Předpokládaný 

způsob likvidace 

07 02 13 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skládka 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 07 Skleněné obaly O Recyklace 

17 04 05 Železo, ocel O Recyklace 

20 01 01 Papír O Recyklace 

20 01 02 Sklo O Recyklace 

20 01 30 Plasty O Recyklace 

20 01 40 Kovy O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

20 03 07 objemný odpad O Skládka 

Zdroj: vytvořil autor 
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- odpady vzniklé při výstavbě: 

Tabulka 3.1.3 – Odpady vzniklé při výstavbě [8] 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Předpokládaný 

způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skládka 

15 01 02 Plastové obaly O Skládka 

15 01 03 Dřevěné obaly O Skládka 

15 01 04 Kovové obaly O Skládka 

15 01 05 Kompozitní obaly O Skládka 

15 01 06 Směsné obaly O Skládka 
15 01 07 Skleněné obaly O Recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 
Skládka nebez. 

odpadu 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny 

N 
Skládka nebez. 

odpadu 
17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 01 03 Keramické výrobky  O Recyklace 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 
Skládka nebez. 

odpadu 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 

O 
Skládka 

17 02 01 Dřevo O Recyklace 

17 02 02 sklo O Recyklace 

17 02 03 plasty O Recyklace 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky N 
Skládka nebez. 

odpadu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O Skládka 

17 04 05 Železo, ocel O Skládka 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O Skládka 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 O Skládka 

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
Skládka nebez. 

odpadu 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou anebo obsahují neb. l. N 
Skládka nebez. 

odpadu 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 O Skládka 

17 06 05 Stavební odpady obsahující azbest N 
Skládka nebez. 

odpadu 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující 
nebezpečné látky 

N 
Skládka nebez. 

odpadu 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Skládka 

Zdroj: vytvořil autor 
Legenda kategorie odpadu: 
O.…ostatní odpad 
N.…nebezpečný odpad 
 
 
 
 



    Str. 28 | 215 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Str. 29 | 215 

 

 

 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP HLAVNÍHO 
STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

 
AUTOR PRÁCE   Bc. Jiří Mikulášek 

AUTHOR 

 
VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. Pavel Liška, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
 

BRNO 2019 



    Str. 30 | 215 

 

OBSAH 

2.1. Studie provedení hlavních technologických etap .............................................................. 31 
2.1.1. Zemní práce .......................................................................................................................................... 31 
2.1.2. Zakládání (hrubá spodní stavba) ............................................................................................... 32 
2.1.3. Hrubá vrchní stavba......................................................................................................................... 34 
2.1.4. Zastřešení ............................................................................................................................................ 36 
2.1.5. Dokončovací práce ........................................................................................................................... 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Str. 31 | 215 

 

2.1. Studie provedení hlavních technologických etap 
Realizace hlavního stavebního objektu SO01 – multifunkční pavilon nemocnice bude 
rozdělena do pěti technologických etap a to: zemní práce, zakládaní (spodní stavba), hrubá 
vrchní stavba, zastřešení a dokončovací práce. Jednotlivé technologické etapy se skládají 
z dalších specifických činností. Následující odstavce popisují pracovní postup těchto 
činností s chronologickým řazením. Dále je zde uveden hrubý výkaz výměr, seznam hlavních 
strojů, počet členů pracovní čety, základní ustanovení bezpečnosti a ochrany zdravý při práci 
a předpokládané náklady na jednotlivé technologické etapy. 
 
2.1.1. Zemní práce 

Přípravné práce: 
V rámci přípravných prací bude provedena demolice stávajících objektů SD01-skladu, SD02-
operných stěn, SD03-venkovního schodiště SD04-zpevněných ploch (chodník, vnitro 
areálová komunikace). Veškeré objekty budou demolovány včetně základových konstrukcí. 
Dále je nutno provést přeložení veškerých inženýrských sítí (IO-05.3, IO-06.1, IO-10.1,  
IO-12.1). Na pozemku se nacházejí vzrostlé dřeviny, o obvodu kmene ≥ 80 cm, tyto dřeviny 
budou vykáceny ve výšce 130 cm nad zemí pro provedení vykácení dřevin je nezbytné 
zvláštní povolení. Nezbytnou součástí je oplocení staveniště oplocením s plnou výplní 
do výšky 1,8 m a zaměření objektů inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem. Dále se 
při přípravě stavební plochy předpokládá sejmutí drnu, který bude uložen na mezideponii. 
Drny budou sejmuty v celé zelené ploše předpokládaného staveniště do hloubky 100 mm. 
Pro sejmutí drnu bude použita přední lopata rypadlo-nakladače, v místě ochranných pásem 
inženýrských sítí bude stroj ustálen v jedné pozici a práce budou pokračovat pomocí zadní 
lopaty stroje. Drny budou skladovány do výšky max. 1,5 m, aby nedocházelo k nadměrnému 
stlačování a tím degradace zeminy. 
 
Hloubení hlavní stavební jámy: 
Nejprve budou vyznačeny vyměřené obrysy stavební jámy pomocí vyznačovacího spreje 
pro lepší orientaci těžebních strojů. 
Hloubení hlavní stavební jámy spočívá především ve srovnání poměrně svažitého terénu 
do roviny. Vykopaná zemina bude vyseparována na vhodnou a nevhodnou do násypů, 
přičemž vhodná zemina bude použita do násypů a obsypů a bude uskladněna na staveništi 
v jihovýchodním rohu max. do výšky 1,8 m na staveništi. Stěny uskladněné zeminy budou 
svahovány. Nevhodná zemina bude průběžně odvážena na skládku vzdálenou 18 km. Stěny 
stavební jámy budou zajištěny svahováním a následně zajišťovací metodou hřebíkování. 
Hloubka stavební jámy bude 0,5 m pod úroveň podlahy 1NP.  Pro hloubení stavební jámy bude 
použit rypadlo-nakladač, který bude zajišťovat, jak samotné hloubení, tak nakládání 
nevhodné zeminy na nákladní automobily.  
V podloží stavby se nenachází HPV a z tohoto důvodu nemusíme řešit zavodnění stavební 
jámy podzemní vodou. Při běžném dešti se počítá se vsakem gravitační vody do zeminy. 
Po jižním obvodu, se ale nachází vysoký svah cca 4 m, který v době intenzivního deště může 
zavodnit stavební jámu, proto kolem tohoto svahu bude zřízena odvodňovací rýha. 
Odvodňovací rýha bude vyspádována do nejnižšího místa v jihozápadním rohu plánovaného 
objektu. V době zhoršených dešťových podmínek bude z odvodňovací rýhy voda filtrována a 
přečerpávána do dešťové kanalizace. V případě takové situace je nutné dohodnou smluvní 
podmínky se správcem dešťové kanalizace.  
 
Zajištění stěn výkopu hřebíkováním: 
Metoda hřebíkování svahu se používá především pro zlepšení vlastností zeminy. Zemina 
získá větší pevnost ve smyku, a to vytvořením pevného betonového krytu. Nejprve se 
provede vyztužení zeminy pravidelně rozmístěnými ocelovými kotvami (tzv. hřebíky, běžně 
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z betonářské výztuže). Hřebíky se nejprve předvrtají, následně je do vrtu vložena ocelová tyč 
a vrt je zalit zálivkovým betonem. Na povrchu hřebíky slouží jako body pro uchycení výztužné 
ocelové sítě umístěnou na povrchu svahu, na kterou je nakonec nanesena vrstva 
torkretového betonu. Po zatvrdnutí betonu vzniká kompaktní hmota svahu, která je odolná 
vůči přirozené deformaci svahu. 
 
Vytyčení základových pilot: 
Před započetím zakládání stavby proběhne nejprve vytyčení přesných poloh pro založení 
pilot. Vytyčovací práce bude provádět geodet vlastním měřícím zařízením. Podle 
vytyčovacího výkresu stavby geodet zaměří přesnou polohu objektu a polohy jednotlivých 
pilot v terénu. Na všech vytyčených rozích objektu budou zřízeny lavičky. 
 
Kubatura 
Předpokládané množství drnu je 329,68 m3. 
Předpokládané množství vytěžené zeminy je 2231,88 m3. 
 
Pracovní čety 
Předpokládaný počet pracovníků na staveništi činí 6 osob. 
 
Stroje a zařízení 
Rypadlo-nakladač – sejmutí drnu, těžba zeminy z centrálního výkopu 
Vibrační válec – zpevnění plochy základové rýhy 
Nákladní automobil – odvoz výkopku 
vibrační deska – zpevnění zásypů 
vrtací souprava – hřebíkování (zpevňování svahu) 
 
Finanční náklady 
Předpokládané finanční náklady dle propočtu THU jsou 8 052 529 Kč 
 
2.1.2. Zakládání (hrubá spodní stavba) 

Provádění pilot: 
Stavba pavilonu bude založena na velkoprůměrových pilotách rozměrů 600 a 900 mm a 
základové desce tl. 300 mm. Hloubení pilot bude prováděno rotační technologií z úrovně 
nezačištěné základové spáry. Po dokončení vrtu piloty bude do vrtu osazen ocelový armokoš 
a následně bude dřík piloty vyplněn betonovou směsí pomocí výpažnice až po hlavu piloty. 
Pokud se ve vrtu objeví HPV, musí být voda těsně před samotnou betonáží odčerpána z vrtu.  
 
Položení ležaté části IS vnitřních rozvodů: 
Po provedení pilotáže musí být do základové půdy uloženy veškeré vnitřní rozvody IS. 
Všechny rozvody budou uloženy do vyhloubených rýh a vyrovnány do předepsaného sklonu. 
V místech vyústění potrubí ven z objektu se trubky na pojí na připojovací potrubí a vývody 
nad základovou desku budou zhotoveny v přesné délce a ponechány trčet nad povrch. Dále 
bude potrubí dostatečně obsypáno pískem, aby při hutnění nedošlo k jeho porušení. 
 
Základové pasy + dna výtahových šachet: 
Před provedením konstrukce základové desky budou mezi hlavami pilot po obvodu plochy 
určené pro budoucí parkovací stání a pod částí obvodu základové desky vyhloubeny 
základové pasy hloubky 1,1 m od podlahy 1NP. Před samotnou betonáží je třeba zaměřit 
prostupy inženýrských sítí. Místa, kde budou prostupovat inženýrské sítě budou opatřena 
bedněním z řeziva. Po zajištění prostupů IS může být přikročeno k samotné betonáži a 
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prostor bude vyplněn betonovou směsí. V místech, kde budou umístěny výtahové šachty 
bude terén odkopán až do hloubky 1,58 m pod úroveň podlahy 1NP. Zde bude nejprve vylit 
podkladní beton na úroveň ručně dočištěné základové spáry v tl. 100 mm, po jeho zatvrdnutí 
bude plocha podkladního betonu opatřena hydroizolací. Na hydroizolaci bude vybetonována 
základová deska v tl. 300 mm, po jejím zatvrdnutí bude po obvodě zřízeno stěnové bednění, 
do kterého se vloží ocelová výztuž a následně se vybetonují i stěny šachet. Při horním okraji 
se výztuž vytáhne nad betonovaný okraj a bude sloužit pro tuhé spojení v pracovní spáře 
mezi stěnami šachet se základovou deskou. Po zatvrdnutí betonu stěn se i na stěny nanese 
hydroizolace, která následně bude obezděna přizdívkou z cihel plných pálených z důvodu 
ochrany hydroizolace.  
 
Základová deska: 
Práce na základové desce začnou nejprve ručním dočištěním zeminy na úroveň základové 
spáry. Práce budou probíhat kontinuálně a po začištění určené části plochy bude základová 
spára ihned opatřena ochranou vrstvou podkladního betonu tl. 100 mm. Podkladní beton 
bude sloužit jako vyrovnávací vrstva, podklad pro pokládku hydroizolace a jako ochrana proti 
tlakové vodě. Ještě před betonáží podkladní betonové vrstvy základovou spáru přebere 
geolog, který vydá souhlas s betonáží konstrukce. Na vrstvu podkladního betonu budou 
nataveny asfaltové SBS pásy, které budou sloužit jako hydroizolace proti spodní vodě. 
Hydroizolace z asf. pásů bude chráněna tenkou vrstvou betonu, na kterou se posléze vytvoří 
železobetonová základová deska tl. 300 mm. Po obvodě desky bude smontováno bednění a 
v ploše desky bude provedeno vyztužení. Místa styku desky se stěnami výtahových šachet 
budou výztuží dostatečně provázána. V místech, kde budou stát sloupy bude výztuž 
vytažena nad povrch desky a při betonáži bude výztuž sloupů navázána na výztuž desky čímž 
se zajistí jejich dobré spojení v pracovní spáře. 
 
Kubatura 
Železobeton základové desky C 25/30 = 354,21 m3 
Podkladní beton = 123,52 m3 
Beton základových pasů prostý C 25/30 = 51,68 m3 
Železobeton pilot C 20/25 = 225,00 m3 
 

Pracovní čety 
Předpokládaný počet pracovníků na staveništi činí 12 osob. 
 

Stroje a zařízení 
Autodomíchávač – doprava betonové směsi na staveniště 
Autočerpadlo – čerpání čerstvé betonové směsi na místo uložení 
Ponorný vibrátor – hutnění betonové směsi základových pasů a základové desky 
Vibrační lišta – hutnění základové desky, hutnění podkladního betonu  
Vibrační deska – zhutnění násypů 
Vibrační válec – hutnění nezpevněné plochy stavební jámy 
Rypadlo-nakladač – sejmutí drnu, hloubení stavební jámy, přesun výkopku  
 
Finanční náklady 
Předpokládané finanční náklady dle propočtu THU jsou 19 460 209 Kč 
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2.1.3. Hrubá vrchní stavba 

Svislé nosné konstrukce (sloupy): 
Nosný skelet je v modulovém systému 6 x 6 m a je tvořen sloupy 450 x 450 mm a 
obvodovými stěnami tl. 200 mm. Skelet bude vytvořen monoliticky do bednění. Nejdříve se 
spojí ocelová výztuž do armokoše, který je osazen pomocí jeřábu na místo sloupu a spojen 
s výztuží čnějící ze základové ŽB desky nebo desky ŽB stropní konstrukce a na výztuž jsou 
přidělány distanční tělíska. Mezitím se vedle vytvoří bednící konstrukce, která je uvnitř 
natřena bednícím nátěrem, který zajistí nespojení betonu a bednící konstrukce. Po vytvoření 
bednící konstrukce je konstrukce osazena pomocí jeřábu na místo sloupu s vnitřním 
prostorem osazeného armokoše. Betonáž sloupů bude probíhat po výškových vrstvách. 
Výška jedné vrstvy bude zhruba 0,5 m podle délky ponorného vibrátoru, pokud statik neurčí 
jinak. Výztuž armokoše bude čnět ze sloupu a v další fázích bude zatažena do konstrukce 
stropních desek a provázána s výztuží sloupu v dalším podlaží.  
 
Svislé konstrukce stěnové (nosné zdivo, příčky): 
Železobetonové obvodové nosné stěny, budou prováděny společně při realizaci ŽB sloupů. 
Z vnější strany stěn bude nejprve zřízeno systémové bednění, do kterého se vloží ocelová 
výztuž, následně se výztuž zaklopí i z druhé strany bedněním, které bude navazovat 
na bednění sloupů. Ve vyšších patrech bude v úrovni ŽB stropů z vnější strany stěny zřízena 
pomocná lávka, která bude zajištěna zábradlím proti pádu. Po zřízení bednění stěny bude 
prováděna betonáž, která bude postupovat průběžně po úsecích. Vnitřní ŽB stěny budou 
prováděny obdobným způsobem. 
Po odbednění skeletu budou vyzděny vnitřní příčky z porobetonu.  
Příčky z SDK budou smontovány do rastru z ocelových profilů. Nejprve se umístí ocelové 
profily na stropní konstrukci a konstrukci podlahy, kde budou zakotveny vertikální profily 
budou volně rozmístěny do horizontálních profilů a celá konstrukce bude ztužena SDK 
deskami, které se kotví do vertikálních profilů. SDK desky se přimontují nejprve z jedné 
strany, pak bude do konstrukce vložena minerální vata a vnitřní rozvody. Nakonec bude 
konstrukce zaklopena z druhé strany SDK deskami. 
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Konstrukce stropu je součástí ŽB skeletu. V první řadě bude vytvořeno systémové bednění 
stropu, které bude zřízeno ještě před betonáží sloupů a stěn. Po odbednění ŽB sloupů a stěn, 
které budou vybetonovány až do úrovně hotové stropní konstrukce, bude do bednění 
umístěna výztuž stropní desky na distanční tělíska. Nakonec bude stropní deska 
vybetonována. Betonáž desky bude probíhat najednou, plynule se bude nanášet betonová 
vrstva, která bude ponornými vibrátory a vibrační deskou hutněna a rovnána do potřebné 
výšky. 
  
Schodiště: 
Konstrukce schodiště společně s deskami podest budou dovezeny na stavbu jako hotový 
prefabrikát a osazeny budou pomocí věžového jeřábu, který bude k dispozici po dobu 
výstavby. Prefabrikované schodiště bude z pohledového betonu a z tohoto důvodu bude 
konstrukce po zabudování chráněna proti poškození. Nejprve budou osazeny podestové 
desky, které budou prostě uloženy na akustické prvky a zakotveny proti pootočení. Ramena 
schodiště budou prostě uložena na ozub podestových desek.  
 
Výplně otvorů: 
Okna se budou osazovat předsazenou montáží do předem připravených otvorů. Nejprve se 
osadí nosné L profily z recyklované pěny pro předsazenou montáž, které jsou vyrovnány 
do roviny. Rám okna se přelepí vnitřní těsnící folií a jednotlivé části okenního pásu jsou 
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vkládány na předsazené L profily, kde jsou přimontovány pomocí kotevních prvků, které jsou 
součástí dodávky oken, k ŽB konstrukci obvodových stěn nebo k předsazeným profilům. 
Po zakotvení oken se přilepí k vnitřnímu ostění vnitřní těsnící páska. Z venkovní části bude 
vytvořeno lemování celého okna nebo okenního pásu pomocí profilů z recyklované pěny a 
XPS. Dále se přelepí vnější část rámu okenního pásu vnější těsnící folií, která bude dále 
nalepena na vytvořené lemování okenního rámu z profilů recyklované pěny a XPS. Těsnícími 
páskami jsou následovně přelepeny veškeré detaily kolem obvodu rámu okenního pásu, jak 
z vnější strany, tak z vnitřní strany pomocí PUR pěny. 
 
Konstrukce krčku: 
Nosnou část krčku tvoří ocelová příhradová konstrukce, která je opláštěná skleněnou 
fasádou. Nejprve budou vybetonovány základové patky, na které po jejich vytvrdnutí budou 
zakotveny nosné ocelové sloupy. V oblasti krčku bude vystavěno pomocné lešení, ze kterého 
budou probíhat montážní práce. Dále se sloupy spojí vodorovnou ocelovou konstrukcí a volný 
prostor mezi jednotlivými budovami se překlene krajními ocelovými nosníky, které budou 
spojeny příhradovinou. Celá konstrukce bude po dobu výstavby ve spodu provizorně 
podepřena pomocnou ocelovou konstrukcí. Dále bude provedena spodní vrstva nosníků 
dalšího patra opět z krajních nosníků spojených příhradovinou, která bude podepřena 
ocelovými sloupy a diagonálami. Tento krok se bude opakovat ještě při vytvoření nosné části 
střechy a tím dostaneme ocelovou nosnou část celého krčku. Po smontování ocelové 
příhradoviny začneme s vytvářením konstrukcí desek podlah a střechy. Nosná část stropů je 
monolitická ŽB deska, která se vylije do ztraceného bednění z trapézového plechu, který leží 
na ocelové příhradovině. Po vytvrdnutí stropních desek bude krček opláštěn skleněnou 
fasádou, která bude ukotvena mezi ocelové sloupy krčku a nad horním okrajem vyplněna 
tepelnou izolací. Střecha krčku bude plochá, ŽB deska se napenetruje a překryje asfaltovými 
pásy, které budou k podkladu přitaveny. Na parozábranu se položí tepelná izolace z EPS 
tl. 120 mm, která bude mechanicky zakotvena k podkladu. Tepelně izolační vrstva bude 
překryta separační fólií, na kterou se položí hydroizolační folie, která bude zakotvena 
mechanicky k podkladu a po obvodu navařena poplastované profily závětrné lišty. Nakonec 
bude konstrukce z venku opatřena klempířskými prvky. 
 
Kubatura 
Prosklené konstrukce = 925,73 m2 
Železobetonové stěny C 25/30 = 532,14 m3 
Železobetonové sloupy C 30/37 = 132,62 m3 
Železobetonové stropní desky C 25/30 = 1305,84 m3 
 
Pracovní čety 
Předpokládaný počet pracovníků na staveništi činí 12 osob. 
 
Stroje a zařízení 
Autodomíchávač – doprava betonové směsi na staveniště 
Autočerpadlo – čerpání čerstvé betonové směsi na místo uložení 
Ponorný vibrátor – hutnění betonové směsi stěn a sloupů 
Vibrační lišta – hutnění betonové směsi stropní desky 
Věžový jeřáb – Přemísťování systémového bednění, osazování schodiště 
 
Finanční náklady 
Předpokládané finanční náklady dle propočtu THU jsou 75 827 914 Kč 
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2.1.4. Zastřešení 

Hlavní plocha střešní konstrukce: 
Nosná část ploché střešní konstrukce bude z ŽB stropní desky po obvodu s ŽB atikou. 
Konstrukce stropní desky a atiky provedeno do systémového bednění viz. výše. Spádová 
vrstva střechy bude provedena z polystyrenbetonu. Další vrstva bude tepelně izolační 
z volně ložených polystyrenových desek ve dvou vrstvách 200 a 80 mm. Hydroizolační vrstva 
bude volně ložena na separační textilii a v koutech u atiky natavena k ocelovým 
poplastovaným profilů, následně bude folie překryta ochranou textilií a nopovou folií, která 
bude opět překryta ochranou textilií s filtrační funkcí. Takto provedené souvrství střešní 
konstrukce bude zatíženo navážkou substrátů pro extenzivní zeleň. Po obvodu atiky bude 
vrstva zatížena vrstvou praného kameniva.  
 
Zastřešení nad schodišťovým prostorem (vedoucím na střechu) a spojovacího krčku: 
Nosnou část střešní konstrukce je ŽB deska vytvořena do ztraceného bednění z trapézového 
plechu. Parotěsná vrstva bude vytvořena z natavovaných asfaltových pásu na penetrovanou 
ŽB desku. Na tuto vrstvu bude skládána tepelná izolace z polystyrenových desek, která bude 
mechanicky kotvena k podkladu talířovými kotvami. Hydroizolační vrstva folie PVC bude 
pokládána na ochranou textilii a kotvena mechanicky k podkladu a po obvodu bude přivařena 
k poplastovanému profilu okapnice.  
 
Kubatura 
Hlavní plocha střešní konstrukce: 
Tepelná izolace tl. 280 mm (EPS) = 1322,18 m2 
Extenzivní násyp = 127,59 m3 

Kačírek = 5,00 m3 
 
Zastřešení nad schodišťovým prostorem (vedoucím na střechu) a spojovacího krčku: 
Tepelná izolace tl. 120 mm (EPS) = 44,18 m2 

Spádové klíny (EPS) = 44,18 m2 
 
Pracovní čety 
Předpokládaný počet pracovníků na staveništi činí 12 osob. 
 
Stroje a zařízení 
Autodomíchávač – doprava betonové směsi na staveniště 
Autočerpadlo – čerpání čerstvé betonové směsi na místo uložení 
Vibrační lišta – hutnění betonové směsi stropní desky 
Věžový jeřáb – Přemísťování materiálu 
 
Finanční náklady 
Předpokládané finanční náklady dle propočtu THU jsou 7 045 967 Kč 
 
2.1.5. Dokončovací práce 

Domovní instalace: 
Veškeré vnitřní rozvody budou vedeny v instalačních šachtách, SDK stěnových konstrukcí a 
nad konstrukcí podhledů.  
Pitná voda bude zásobená vnitroareálového vodovodního řádu, který je veden v kolektorech.  
Vnitřní vodovod bude zásobovat zařizovací předměty a požární hydranty.  
Celý páteřní rozvod, stoupací a připojovací potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno 
z tlakových trub PPr PN 20 spojovaných polyfůzním svařováním. Potrubí vedené pod stropem 
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bude opatřeno pozinkovanými instalačními žlaby a bude uloženo na závěsech nebo 
konzolách. Potrubí v podlahách bude uloženo v ochranné trubce. Po montáži kanalizace bude 
provedena tlaková zkouška. 
Ohřev teplé vody bude zajištěn centrálním způsobem ve výměníkové areálové stanici. 
Do objektu budou provedeny nové přívody teplé vody D 75 mm a cirkulace D 50 mm, které 
budou napojeny na stávající areálové rozvody v kolektoru. 
Navržená splašková kanalizace PVC DN 200 mm bude vedena do revizní šachty, která bude 
umístěna na novém rozšíření areálové splaškové kanalizace. Dále bude rozšíření areálové 
splaškové kanalizace napojeno do stávající areálové splaškové kanalizace. 
Nadzemní podlaží budou odvodněna do venkovní kanalizace gravitačně svodným vedení, 
které bude vedeno v zemi pod podlahou 1.NP. Hlavní ležatý svod bude veden v min. sklonu  
2.0 %. Do tohoto svodu budou postupně zaústěna jednotlivá odpadní potrubí od všech 
zařizovacích předmětů v min. sklonu 2.0 %. Připojovací a odpadní potrubí budou vedena 
v instalačních šachtách, předstěnách, výjimečně v drážkách ve stěnách v min. sklonu 3.0 % 
připevněna příchytkami a zakryta. Materiálem nových připojovacích a odpadních potrubí 
od zařizovacích předmětů bude z kanalizačního potrubí PP HT-SYSTÉM spojované hrdlovými 
spoji. Po montáži kanalizace bude provedena zkouška těsnosti. 
Dešťové vody z ploché střechy objektu budou podchyceny vyhřívanými střešními vtoky. 
Dešťové odpadní vody budou svedeny oddílnou vnitřní dešťovou kanalizací a vyvedeny vně 
objektu. Navržená dešťová kanalizace PVC DN 200 mm bude vedena do revizní šachty, která 
bude umístěna na novém rozšíření areálové dešťové kanalizace. Dále bude rozšíření 
areálové dešťové kanalizace napojeno do stávající areálové dešťové kanalizace. 
Větrání prostorů s pobytem osob je řešeno přirozeně nebo nuceně pomocí 
vzduchotechnických zařízení. Prostory náročné na užívání (operační sál, neonatologie) a 
prostory společné jsou vybaveny chlazením pro letní období. Prostory pokojů mají navrženu 
přípravu pro instalaci ochlazovacích systémů cirkulačních. Po ukončení montáže VZT 
zařízení bude provedena zkouška funkčnosti a doregulování regulačních prvků. 
Automatické hlásiče budou umístěny nad i pod podhledy. V zabezpečených prostorech 
budou instalovány automatické hlásiče EPS a hlásiče tlačítkové.  Z automatických hlásičů 
budou použity hlásiče opticko-kouřová, termodiferenciální a multisenzorové, sdružující 
detekci optickou a tepelnou. 
Kabelová přípojka z hlavní rozvodny areálu bude realizována přívody MDO a DO. Přívod MDO 
bude napájet všechny běžné spotřebiče (standardní osvětlení, běžné zásuvkové obvody). 
Přívod DO bude zálohován autonomním zdrojem elektrické energie – centrálním DA. 
Pro řízení jednotlivých technologických zařízení v budově budou umístěny rozšiřitelné 
číslicové regulátory, které představují kompletní mikroprocesorový řídící systém 
s autonomní funkcí i síťovou komunikací. Regulátory budou umístěny v technologických 
strojovnách a jednotlivá technologická zařízení budou řízena z těchto rozvaděčů, které spolu 
budou komunikovat pomocí operátorské pracovní stanice. 
 
Vnitřní povrchy stěn – omítky: 
Sádrokartonové příčky budou natřeny disperzním bílím nátěrem, který je otěru vzdorný.  
Vnitřní ŽB konstrukce budou opatřeny vnitřní omítkovou vrstvou. Povrch ŽB nosných sloupů 
bude opatřen ochranným akrylátovým nátěrem. Před provedením nátěrů budou povrchy 
očištěny od prachu a jiných nečistot, posléze budou opatřeny penetračním nátěrem proti 
vzniku skvrn, na který se nanese finální nátěr. Nátěry se budou na stěnu nanášet pomocí 
malířské štětky nebo válečku ve dvou vrstvách. Obě vrstvy budou nanášeny po dokonalém 
zaschnutí předchozích nátěrů. 
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Vnitřní povrchy stěn – obklady: 
Před zahájením obkladačských prací musí být ověřena dostatečná vyzrálost, suchost a 
čistota obkládaného povrchu. Po přípravných pracích bude povrch opatřen penetračním 
nátěrem. Místnosti s mokrým provozem budou opatřeny hydroizolační stěrkou ve dvou 
vrstvách do výšky dle využití prostoru. Do technicky náročných detailů budou vloženy těsnící 
manžety. Po vyschnutí hydroizolační stěrky bude na povrch nanesen lepící tmel 
na cementové bázi, do kterého se budou klást dlaždice obkladu, dle kladečského plánu, vždy 
ale od středu stěny do okrajů, od spodu nahoru. Mezi obklady se dodržuje spáry, které se 
dodržují pomocí distančních křížků. Do rohů se osadí ukončovací profily. Nakonec se 
po zatvrdnutí cementového tmele vyplní i spáry mezi dlaždicemi. Nejprve se odstraní 
distanční křížky, pak je do spár nanášena spárovací hmota. Nakonec se povrch dlaždic umyje 
a očistí od tmelu a spárovací hmoty pomocí lehce navlhčené houby. 
 
Vnější obvodový plášť: 
Před započetím prací budou nejprve osazeny konstrukce pro uchycení venkovních žaluzií. 
Obvodový plášť bude složen z kontaktního zateplovacího systému ETICS s tepelně izolační 
vrstvou z minerální vlny tl. 280 mm. Při přípravných pracích bude po obvodu objektu založeny 
zakládací lišty v tloušťce tepelně izolační vrstvy. Tyto lišty musí být při osazování vyrovnány 
do roviny. Práce začnou od spodu do zakládacích lišt. Na povrch ŽB obvodových stěn bude 
nanesena vrstva stěrkové hmoty na bázi cementu, na kterou se budou lepit jednotlivé 
tepelně izolační desky z čedičové vlny. Jednotlivé desky minerální vlny budou pokládány 
na vazbu, která nesmí tvořit křížové spoje. Tepelně izolační desky budou dále mechanicky 
kotveny do konstrukce ŽB stěny pomocí hmoždinek, na které budou osazeny plastové terče. 
Dále se na tepelně izolační desky nanese souvislá stěrková lepící hmota na bázi cementu, 
do které se zatře ocelovým hladítkem výztužná sklo vláknitá tkanina a tím se vytvoří nosná 
vrstva omítky, která omezí pnutí omítky při objemových změnách. Tato vrstva bude natřena 
podkladním akrylátovým nátěrem, na který se nanese finální tenkovrstvá pastovitá 
probarvená omítka. 
 
Stropní podhledy: 
Před zahájením montážních podhledů bude hotova montáž veškerých vnitřních rozvodů.  
V objektu budou umístěny dva typy podhledy, a to SDK nebo kazetové podhledy. 
Kazetové podhledy – Nejprve se přikotví do nosné konstrukce stropní desky nastavitelný 
závěs z pozinkované oceli, ke kterému se přichytne ocelový rastrový nosník, který je viditelný 
ze spodní strany. Do ocelového roštu se vloží desky 600 x 600 mm ze skelné vlny, který tvoří 
pohledovou stranu podhledu. Po obvodu stěny budou desky ze skleněné vlny loženy 
na obvodový ocelový profil. 
SDK podhledy – Práce začnou kotvením rychlozávěsu s drátovým okem, na které se 
při spodní straně chytnou ocelové CD profily nejprve v jednom směru a k nim se chytnou CD 
profily v druhém směru a tím bude vytvořen ocelový dvouúrovňový rošt. Na ocelový rošt se 
kotví jednotlivé SDK desky samořeznými šrouby. SDK desky jsou ve spojích tmeleny 
broušeny a přelepovány flexibilní systémovou páskou znovu tmeleny a přebroušeny. 
 
Podlahové konstrukce (nosná část): 
Před zahájením prací na podlahových konstrukcí budou osazeny ocelové konstrukce zábradlí 
kolem schodišť. Na základovou ŽB desku se nejprve volně položí desky v jedné vrstvě 
z pěnového polystyrenu tl. 120 mm nebo tam, kde bude podlahové vytápění budou dvě vrstvy 
70 a 50 mm tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu, přičemž druhá vrstva bude 
z perimetrického polystyrenu a budou do ní vloženy trubky pro podlahové vytápění. 
Na tepelněizolační desku se rozvine separační folie. Folie bude spojena po krajích a vytažena 
po obvodu stěn a prostupů, aby nedošlo k zatečení betonové směsi do tepelné izolace. 
Nosnou vrstvu podlahy bude tvořit suchá betonová směs nalitá na separační folii v tl. 60 mm. 
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Ve vyšších podlaží bude na nosnou konstrukci stropní desky položena kročejová izolace 
z elastifikovaného polystyrenu tl. 50 mm a na tuto vrstvu se položí tepelně izolační desky 
ze stabilizovaného polystyrenu tl. 30 mm. Na tepelně izolační vrstvu bude rozvinuta 
separační folie, která bude vytažená po obvodu stěn nebo kolem prostupů, tak aby do ní 
nezatekla betonová směs. Stabilizační vrstva bude ze suché betonové směsi, která se vylije 
na separační folii v tl. 49–53 mm podle místnosti ve které se skladba nachází.  
Přechody mezi jednotlivými dilatačními celky budou řešeny osazením dilatačních lišt. 
 
Podlahové konstrukce (finální nášlapné vrstvy): 
V celém objetu budou pouze dva různé typy nášlapných vrstev podlah, a to buď PVC nebo 
keramická dlažba. U nášlapné vrstvy z PVC bude suchá betonová směs nejprve vyrovnána 
pomocí samonivelační vyrovnávací stěrky. Na vyrovnávací stěrku se nanese disperzní 
lepidlo, na které se přilepí nášlapná vrstva z PVC. Role PVC se před nalepením nejprve 
rozvine, aby se při pokládce nekroutilo. 
U nášlapné vrstvy z keramické dlažby bude nosná vrstva suché betonové směsi 
napenetrována pro hloubkové zpevnění a omezení nasákavosti. Takto napenetrovaný 
podklad bude opatřen vrstvou těsnící stěrkové hmoty, která bude vyztužena systémovými 
těsnícími páskami. Po zaschnutí těsnící stěrky bude na tuto vrstvu naneseno cementové 
lepidlo, do kterého se budou lepit jednotlivé dlaždice keramické dlažby.  
Přechody mezi jednotlivými nášlapnými vrstvami budou řešeny osazením přechodových lišt.  
Kolem stěn budou podlahové konstrukce opatřeny soklíkovými lištami. 
 
Montáž výtahů: 
V objektu nového pavilonu budou tři výtahy dva osobní a jeden lůžkový.  Umístění výtahu 
bude ve výtahových šachtách a sestavení bude probíhat uvnitř budovy. Strojovny 
jednotlivých výtahů budou součástí prostoru výtahových šachet, kde budou umístěny i 
pohonné jednotky. Nejprve budou umístěny a přikotveny ocelové konzoly pro vedení kabiny 
a protiváhy. Následně se nainstaluje pohonná jednotka a natáhnou se nosná lana. Dále se 
šachty osadí elektrickým vedením a omezovači rychlosti. Poté se zavěsí protiváha a rám 
výtahové kabiny na závěsná lana. Následuje montáž výtahových dveří vedoucích do šachet 
umístěných v každém patře. Případné mezery mezi dveřmi a ostěním stěn budou zapraveny. 
Práce budou pokračovat montáží výtahové kabiny a vnitřních dveří. Nakonec budou 
nainstalovány tlačítkové ovladače a zprovoznění celého systému. Montáž výtahů bude 
prováděna po dokončení hlavního stavebního objektu jako samostatný provozní soubor 
 
Vnitřní dveře: 
Ocelové zárubně vnitřních dveří v SDK stěnách se osadí ještě před opláštěním SDK deskami. 
Nejprve zkontrolujeme, zda jsou pravoúhlé a zda nejsou poškozené. Zárubeň bude vsazena 
přesně do stavebního otvoru do konstrukce ocelového roštu pro SDK příčky. Zárubně se 
vyrábí bez podlahového zapuštění, tedy spodní stranu zárubně osazujeme na výšku budoucí 
finální vrstvy podlahy. Překontrolujeme šířku a výšku zárubně a zajistíme světlou šířku 
vzpěrou uprostřed její výšky. Zkontrolujeme rovnoběžné a kolmé usazení pomocí vodováhy a 
zajistíme ji proti posunu klínky. Na zárubňové kotvy se přichytnou pomocné profily, které tvoří 
rošt SDK příčky a do vzniklých otvorů se zasunou SDK desky. Nakonec se odstraní rozpěrné 
úhelníky a zárubeň se očistí od nečistot. Případné mezery mezi zárubní a SDK deskami se 
vyplní tmelem.  
Ocelové zárubně vnitřních dveří, které se osazují do zdiva nebo ŽB stěn, budou nejprve 
překontrolovány dle rozměrů ve výpisu prvků. Dále bude zkontrolována výška a šířka osazení. 
Rovnoběžné a kolmé usazení pomocí vodováhy a zárubeň bude zajištěna proti posunu klínky. 
Světlá šířka zárubně se zajistí vodorovně umístěnými vzpěrami. Zárubeň se zakotví do otvoru 
přes zárubňové kotvy pomocí hmoždinek a vrutů do předvrtaných otvorů. Mezera mezi 
stěnou a zárubní bude vyplněna cementovou maltou. 
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Kubatura 
Tepelně izolační materiál fasády (minerální vlna) = 526,89 m3 
Tepelně izolační materiál fasády (XPS) = 52,85 m3 
 
Pracovní čety 
Předpokládaný počet pracovníků na staveništi činí 18 osob. 
 
Stroje a zařízení 
Stavební výtah – přeprava materiálu  
Transportní silo – provádění omítek 
Spádová míchačka – míchání omítkové směsi 
Autodomíchávač – doprava betonové směsi na staveniště  
Stacionární čerpadlo – doprava betonové směsi na místo uložení  
Vibrační lišta – hutnění hrubých podlah 
 
Finanční náklady 
Předpokládané finanční náklady dle propočtu THU jsou 180 510 591 Kč 
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3.1. Širší vztahy dopravních tras 
Staveniště bude uvnitř areálu nemocnice v Českém Krumlově, hlavní vjezd na staveniště 
bude přes hlavní areálovou vrátnici z ulice Nemocniční. Při zemních pracích bude zemina 
odvážena nákladním vozem VOLVO na skládku společnosti ProTeren, s.r.o. sídlící v Českých 
Budějovicích. Čerstvý beton a ocelová výztuž bude na stavbu dovážen pomocí 
autodomíchávačů a nákladního vozu s hydraulickou rukou IVECO z betonárny a armovny ČR 
Beton Bohemia spol. s r.o. s pobočnou v Českém Krumlově. Bednění bude na staveniště 
dováženo od společnosti Doka, a.s. s pobočkou v Praze. Hlavním dodavatelem ostatního 
stavebního materiálu budou stavebniny DEK, a.s. sídlící v Českých Budějovicích. Doprava 
pro dovoz stavebního materiálu bude za pomocí nákladního vozu s hydraulickou rukou IVECO 
případně opatřeného sklápěcím přívěsem a dále pomocí mercedesu sprinter s valníkem.  
Výplně otvorů a prosklená fasáda budou řešeny jako samostatná subdodávka, a 
pravděpodobně se nebude jednat ani o nadrozměrnou dopravu. Z tohoto důvodu a z důvodu, 
že doprava materiálu i montáž spadá 
pod subdodavatele nezabývám se 
touto problematikou v DP. Vrtná 
pilotovací souprava bude dovezena 
z pobočky společnosti Zakládání 
staveb, a.s. sídlící v Praze. Hlavní 
věžový jeřáb bude dopraven 
z půjčovny společnosti Jeřábový a 
výtahový servis, s.r.o. s pobočkou 
v Praze. Vedlejší věžový jeřáb bude 
dopraven z půjčovny společnosti 
KRANIMEX spol. s r.o. s pobočkou 
v Praze. 
 
1. Staveniště Český Krumlov 
2. Betonárna, Armovna  

ČR Beton Bohemia spol. s r.o. 
3. Prefa Hubenov 
4. Skládka zeminy  

ProTeren, s.r.o. 
5. Stavebniny DEK, a.s. 
6. Půjčovna mechanizace 

TONSTAV-SERVICE s.r.o. 
7. Půjčovna hlavní věžový jeřáb  

Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. 
8. Půjčovna vedlejší věžový jeřáb 

KRANIMEX spol. s r.o. 
9. Subdodavatel vrtná pilotovací 

souprava 
Zakládání staveb, a.s. 

10. Půjčovna bednění  
Doka, a.s. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 2.3.1 – Rozmístění materiálových a strojních zdrojů [11] 
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Limity pro nadměrnou a nadrozměrnou dopravu jsou stanoveny vyhláškou č. 209/2018 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 
o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky 
č. 235/2017 Sb. Dále řešení nadměrné a nadrozměrné dopravy podléhá Zákonu č. 13/1997 Sb. 
O pozemních komunikacích. Povolené limity vozidla přepravující stroje na danou stavbu 
pro běžnou přepravu tedy jsou: [5] 
 hmotnost do 48 t 
 délka do 20,75 m 
 šířka do 2,55 m 
 výška do 4,2 m 
 
Povinnostem nadměrné a nadrozměrné dopravy bude podléhat přeprava vrtné pilotovací 
soupravy a přeprava obou věžových jeřábů. 
 
Legislativní náležitosti nadměrné a nadrozměrné přepravě: 

 Žádost o povolení zvláštního užívání 
Dle Zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích je nutné podat žádost o povolení 
zvláštního užívání. V našem případě se jedná o žádost, která se podává na ministerstvo 
dopravy, protože trasa nadrozměrné přepravy přesahuje územní celek kraje a pro přepravu 
bude užita dálnice. Obsah žádosti stanovuje § 25 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. [3][4] 
 
 Doprovodné vozidlo 
Při nadrozměrné přepravě je nutné zajistit výstražné osvětlení soupravy majáky oranžové 
barvy. Dále je v některých případech nutno soupravu opatřit doprovodným vozidlem, které je 
označeno taktéž majáky oranžové barvy. Vozidlo upozorňuje na průjezd nadrozměrného 
nákladu a v případě nutnosti je oprávněno zastavit okolní dopravu pro zajištění bezpečného 
průjezdu nadrozměrného nákladu.  
U soupravy, která nepřekročí následující parametry: šířka do 3,2 m, výška do 4,5 m, délka 
do 22 m, celková hmotnost do 50 t a pokud jede jako jediné vozidlo nebo jediná souprava 
vozidel, odpadá povinnost vozidla technického doprovodu. O přítomnosti a počtu 
doprovodných vozidel rozhodne povolující pracovník ministerstva dopravy. [4][7] 
 
 Správní poplatek 
Pro získání povolení zvláštního užívaní silnic je potřeba uhradit správní poplatek, který se 
vztahuje na překročení největších přípustných rozměrů či hmotnosti vozidla stanovených 
vyhláškou 341/2014 Sb. Poplatky jsou dány pevnou částkou sazebníku, ten je stanoven 
zákonem č. 634/2004 Sb. „Zákon o správních poplatcích. Zde je uvedena výše poplatků i 
doba jejich splacení. [6] 
 
Pro posouzení průjezdnosti vozidel v bodech zájmů na jednotlivých trasách byla použita 
metoda vlečných křivek ministerstva dopravy. Posuzujeme dva způsoby jízdy dopravních 
prostředků. 
 
 Způsob jízdy 1 
ovládání řízení (natáčení volantu) probíhá za jízdy malou rychlostí. Úseky vodících linií 
s kruhovými oblouky a přímkami se spojí tangenciálně, takže na místech přechodu nevzniká 
žádný zlom vodící linie. Takové zjednodušení je přípustné, neboť přechodnice je možné 
zanedbat díky rychlejší změně úhlu řízení při jízdě malými rychlostmi. Vnější poloměry 
odpovídají poloměrům zatáčení příslušného směrodatného vozidla. Řidiči vozidel plynule 
vjíždějí při stálém natáčení volantu do kruhového oblouku a opouštějí ho rovněž při stálém 
natáčení volantu. [12] 
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 Způsob jízdy 2 
Jestliže řidiči vozidel natočí volant při (téměř) stojícím vozidle a potom se rozjedou, vzniká 
ve vodící křivce zlom. Tento způsob jízdy s dosažením maximálního úhlu řízení při stojícím 
vozidle je simulován předpokladem náhlého přechodu mezi přímkou a kruhovým obloukem. 
[12] 
 
 

 
 
 

Obr. 3.3.2 – Vlečné křivky tahače s návěsem [12] 
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Obr. 4.3.3 – Vlečné křivky nákladního vozidla s přívěsem [12] 
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3.1.1. Trasa pro dopravu hlavního věžového jeřábu z půjčovny společnosti 
Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. 

 
Start: Pražská 322 

251 62 Mukařov 
okres Praha-východ, Středočeský kraj 
 

Cíl: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro přepravu hlavního věžového jeřábu TEREX CTT121A-5 byl zvolen tahač s podvalníkem. 
Trasa měří 165 km. Po výjezdu z areálu společnosti se pokračuje po silnici I/2 směrem 
na prahu. V Říčanech se sjede na silnici II/101 a pokračuje se až k přivaděči dálnice D1. 
Na dálnici D1 se pokračuje směrem na Brno až ke sjezdu č. 21, kde trasa vede po silnici I/3 
ze sjezdu dálnice až k obci Lažany, kde se silnice I/3 mění na dálnici D3, po které se pokračuje 
do Českých Budějovic. V českých Budějovicích trasa vede po silnici I/34, ze které se odbočí 
opět na silnici I/3. Z této silnice se u obce Kamenný Újezd sjede na silnici I/39, která vede až 
do Českého Krumlova. V Českém Krumlově se odbočí na silnici II/160 do ulice Objížďková, 
ze které se následně odbočí na silnici II/157 do ulice Nemocniční, kde se nachází hlavní vjezd 
do areálu nemocnice v Českém Krumlově. Jelikož trasa běžně vede po dálnicích nebo 
komunikacích I. třídy nepředpokládají se větší komplikace. Ty místa, kde by mohlo dojít 
ke komplikacím, jsou předmětem řešení následujících bodů. 

Obr. 5.3.4 – Trasa hlavního věžového jeřábu [11] 
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Bod zájmu A 

 
Křižovat ulic Za Větrníkem a Říčanská se nachází v obci Říčany. Poloměr směrového oblouku 
křižovatky je 19 m. Poloměr vlečné křivky vozidla je 10,3 m. Poloměr zatáčky vyhovuje. 
 
Bod zájmu B 

 
Tento bod zájmu se nachází v areálu nemocnice. Tahač s podvalníkem musí z důvodu 
manipulační plochy u staveniště nejprve odbočit doprava a následně zacouvat ke staveništi. 
Poloměr směrového oblouku křižovatky je 13,5 m. Poloměr vlečné křivky vozidla je 10,3 m. 
Poloměr zatáčky vyhovuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.3.5 – Bod zájmu A trasy č.1 [11] 

Obr. 7.3.6 – Bod zájmu B trasy č.1 [11] 
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3.1.2. Trasa pro dopravu vedlejšího věžového jeřábu z půjčovny společnosti 
KRANIMEX spol. s r.o. 

 
Start: Nedokončená 1638 

198 00 Praha 14 – Kyje 
okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha 
 

Cíl: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro přepravu vedlejšího věžového jeřábu LIEBHERR L1-32 byl zvolen tahač. Samotný jeřáb je 
možno složit do přepravní polohy a pouze zapřáhnout za tahač. Trasa měří 177 km. Po výjezdu 
z areálu společnosti se pokračuje po ulici Nedokončená do obce Štěrboholy, kde se odbočí 
doprava do ulice Ústřední a pokračuje se na světelnou křižovat do ulice Kutnohorská. 
Z komunikace se posléze napojí na Jižní pražskou spojku, po které se pokračuje až 
k přivaděči dálnice D1. Na dálnici D1 se pokračuje směrem na Brno až ke sjezdu č. 21, kde 
trasa vede po silnici I/3 ze sjezdu dálnice až k obci Lažany, kde se silnice I/3 mění na dálnici 
D3, po které se pokračuje do Českých Budějovic. V českých Budějovicích trasa vede po silnici 
I/34, ze které se odbočí opět na silnici I/3. Z této silnice se u obce Kamenný Újezd sjede 
na silnici I/39, která vede až do Českého Krumlova. V Českém Krumlově se odbočí na silnici 
II/160 do ulice Objížďková, ze které se následně odbočí na silnici II/157 do ulice Nemocniční, 
kde se nachází hlavní vjezd do areálu nemocnice v Českém Krumlově. Jelikož trasa běžně 
vede po dálnicích nebo komunikacích I. třídy nepředpokládají se větší komplikace. Ty místa, 
kde by mohlo dojít ke komplikacím, jsou předmětem řešení následujících bodů. 

Obr. 8.3.7 – Trasa vedlejšího věžového jeřábu [11] 
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Bod zájmu A 

 
Křižovat ulic Nedokončená a Ústřední v obci Štěrboholy. Poloměr směrového oblouku 
křižovatky je 17,5 m. Poloměr vlečné křivky vozidla je 10,3 m. Poloměr zatáčky vyhovuje. 
 
Bod zájmu B 

 
Tento bod zájmu se nachází v areálu nemocnice. Tahač jeřábovým přívěsem musí z důvodu 
manipulační plochy u staveniště nejprve odbočit doprava a následně zacouvat ke staveništi. 
Poloměr směrového oblouku křižovatky je 13,5 m. Poloměr vlečné křivky vozidla je 10,3 m. 
Poloměr zatáčky vyhovuje. 
 
 
 
 

Obr. 9.3.8 – Bod zájmu A trasy č.2 [11] 

Obr. 10.3.9 – Bod zájmu B trasy č.2 [11] 



    Str. 51 | 215 

 

3.1.3. Trasa pro dopravu vrtné pilotovací soupravy od subdodavatele 
Zakládání staveb, a.s. 

 
Start: Dobronická 1371 

148 00 Praha-Kunratice 
okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha 
 

Cíl: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 

 
Pro přepravu vrtné pilotovací soupravy byl zvolen tahač s podvalníkem. Trasa měří 170 km. 
Po výjezdu z areálu společnosti se pokračuje doprava, na kruhovém objezdu prvním 
výjezdem a po ulici Vídeňská se pokračuje až ke kruhovému objezdu, který prvním výjezdem 
vede na Vnější Pražský okruh směrem na Brno. Z Vnějšího Pražského okruhu napojí na dálnici 
D1. Na dálnici D1 se pokračuje směrem na Brno až ke sjezdu č. 21, kde trasa vede po silnici I/3 
ze sjezdu dálnice až k obci Lažany, kde se silnice I/3 mění na dálnici D3, po které se pokračuje 
do Českých Budějovic. V českých Budějovicích trasa vede po silnici I/34, ze které se odbočí 
opět na silnici I/3. Z této silnice se u obce Kamenný Újezd sjede na silnici I/39, která vede až 
do Českého Krumlova. V Českém Krumlově se odbočí na silnici II/160 do ulice Objížďková, 
ze které se následně odbočí na silnici II/157 do ulice Nemocniční, kde se nachází hlavní vjezd 
do areálu nemocnice v Českém Krumlově. Jelikož trasa běžně vede po dálnicích nebo 
komunikacích I. třídy nepředpokládají se větší komplikace. Ty místa, kde by mohlo dojít 
ke komplikacím, jsou předmětem řešení následujících bodů. 

Obr. 11.3.10 – Trasa vrtné soupravy [11] 
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Bod zájmu A 

 
Tento bod zájmu se nachází v areálu nemocnice. Tahač s podvalníkem musí z důvodu 
manipulační plochy u staveniště nejprve odbočit doprava a následně zacouvat ke staveništi. 
Poloměr směrového oblouku křižovatky je 13,5 m. Poloměr vlečné křivky vozidla je 10,3 m. 
Poloměr zatáčky vyhovuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12.3.11 – Bod zájmu A trasy č.3 [11] 
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3.1.4. Trasa z půjčovny mechanizace  
 
Start: Okružní 630 

370 01 České Budějovice – České Budějovice 4 
okres České Budějovice, Jihočeský kraj 
 

Cíl: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro přepravu ostatní mechanizace bude zvolen vůz MERCEDES SPRINTER s valníkem nebo 
vůz s hydraulickou rukou IVECO. Trasa měří 31 km. Po výjezdu z areálu společnosti se 
pokračuje doprava, následně doleva a pak znovu doprava, na kruhovém objezdu třetím 
výjezdem se napojí na silnici I/34, ze které se odbočí opět na silnici I/3. Z této silnice se 
u obce Kamenný Újezd sjede na silnici I/39, která vede až do Českého Krumlova. V Českém 
Krumlově se odbočí na silnici II/160 do ulice Objížďková, ze které se následně odbočí na silnici 
II/157 do ulice Nemocniční, kde se nachází hlavní vjezd do areálu nemocnice v Českém 
Krumlově. Z důvodu rozměrů přepravních vozidel a trasy po běžných komunikacích 
nepředpokládají se žádná místa, kde by mohlo dojít ke komplikacím. 
 
 

Obr. 13.3.12 – Trasa do půjčovny mechanizace [11] 
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3.1.5. Trasa pro dopravu čerstvého betonu z betonárny 
 
Start: Za Jitonou 251 

381 01 Český Krumlov – Latrán 
okres Český Krumlov, Jihočeský kraj 
 

Cíl: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 

 
Pro přepravu ocelové výztuže byl zvolen vůz s hydraulickou rukou IVECO. Čerstvý beton bude 
na staveniště dopraven autodomíchávači. Trasa měří 4 km. Po výjezdu z areálu společnosti 
se pokračuje ulicí Nad Tratí, následně se odbočí doprava na ulici Tovární, po které se 
pokračuje až na kruhový objezd, kde se prvním výjezdem napojí na silnici I/39. Po 1,7 km se 
odbočí na silnici II/160 do ulice Objížďková, ze které se následně odbočí na silnici II/157 
do ulice Nemocniční, kde se nachází hlavní vjezd do areálu nemocnice v Českém Krumlově. 
Z důvodu rozměrů přepravních vozidel a trasy po běžných komunikacích nepředpokládají se 
žádná místa, kde by mohlo dojít ke komplikacím. V areálu nemocnice se autodomíchávač 
musí nejprve otočit a následně zacouvat k betonovému čerpadlu. Nákladní vůz Iveco se 
nemusí předem otáčet. Náklad následně bude vyložen pomocí vedlejšího věžového jeřábu. 

Obr. 14.3.13 – Trasa do betonárny a armovny [11] 
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3.1.6. Trasa pro dopravu bednění systému společnosti Doka, a.s. 
 
Start: Za Avií 868/1 

196 00 Praha-Čakovice 
okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha 
 

Cíl: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro přepravu bednění byl zvolen vůz s hydraulickou rukou IVECO a přívěsem. Trasa měří 
185 km. Po výjezdu z areálu společnosti se odbočí doleva následně na kruhovém objezdu 
třetím výjezdem do ulici Tupolevova. Na dalším kruhovém objezdu prvním výjezdem vede 
trasa k nájezdu na komunikaci E55 po ulici Kbelská a následně průmyslová. 
Z této komunikace se posléze napojí na Jižní pražskou spojku, po které se pokračuje až 
k přivaděči dálnice D1. Na dálnici D1 se pokračuje směrem na Brno až ke sjezdu č. 21, kde 
trasa vede po silnici I/3 ze sjezdu dálnice až k obci Lažany, kde se silnice I/3 mění na dálnici 
D3, po které se pokračuje do Českých Budějovic. V českých Budějovicích trasa vede po silnici 
I/34, ze které se odbočí opět na silnici I/3. Z této silnice se u obce Kamenný Újezd sjede 
na silnici I/39, která vede až do Českého Krumlova. V Českém Krumlově se odbočí na silnici 
II/160 do ulice Objížďková, ze které se následně odbočí na silnici II/157 do ulice Nemocniční, 
kde se nachází hlavní vjezd do areálu nemocnice v Českém Krumlově. Jelikož trasa běžně 
vede po dálnicích nebo komunikacích I. třídy nepředpokládají se žádná místa, kde by mohlo 
dojít ke komplikacím. V areálu nemocnice se nákladní vůz Iveco se nemusí předem otáčet. 
Náklad následně bude vyložen pomocí vedlejšího věžového jeřábu. 

Obr. 15.3.14 – Trasa pro dopravu bednění [11] 
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3.1.7. Trasa pro dopravu prefabrikovaných schodišťových ramen 
 
Start: Hubenov 24 

382 41 Kaplice – Hubenov 
okres Český Krumlov, Jihočeský kraj 

 
Cíl: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 

 
Pro přepravu bednění byl zvolen vůz s hydraulickou rukou IVECO a přívěsem. Trasa měří 
185 km. Po výjezdu z areálu společnosti se odbočí doleva následně opět doleva a po silnici 
I/3 do obce Kaplice – nádraží se napojí na silnici II/157, která vede do Českého Krumlova přímo 
do ulice Nemocniční, kde se nachází hlavní vjezd do areálu nemocnice v Českém Krumlově. 
Z důvodu rozměrů přepravního vozidla a trasy po běžných komunikacích nepředpokládají se 
žádná místa, kde by mohlo dojít ke komplikacím. V areálu nemocnice se nákladní vůz Iveco 
se nemusí předem otáčet. Náklad následně bude vyložen pomocí vedlejšího věžového 
jeřábu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16.3.15 – Trasa do výrobny prefabrikovaných konstrukcí [11] 
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3.1.8. Trasa pro dopravu ostatního stavebního materiálu ze stavebnin DEK, a.s. 
 
Start: Pod Stromovkou 219 

370 01 Litvínovice 
okres České Budějovice, Jihočeský kraj 

 
Cíl: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro přepravu ostatního stavebního materiálu bude zvolen vůz MERCEDES SPRINTER 
s valníkem nebo vůz s hydraulickou rukou IVECO. Trasa měří 22 km. Po výjezdu z areálu 
společnosti se pokračuje doprava po silnici I/3. Z této silnice se u obce Kamenný Újezd sjede 
na silnici I/39, která vede až do Českého Krumlova. V Českém Krumlově se odbočí na silnici 
II/160 do ulice Objížďková, ze které se následně odbočí na silnici II/157 do ulice Nemocniční, 
kde se nachází hlavní vjezd do areálu nemocnice v Českém Krumlově. Z důvodu rozměrů 
přepravních vozidel a trasy po běžných komunikacích nepředpokládají se žádná místa, kde 
by mohlo dojít ke komplikacím. 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17.3.16 – Trasa do stavebnin [11] 
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3.1.9. Trasa pro odvoz zeminy na skládku společnosti ProTeren, s.r.o. 
 
Start: Nemocniční 429 
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána 
 Jihočeský kraj 
 
Cíl: Planá 89 

370 01 Planá 
okres České Budějovice, Jihočeský kraj 

 
Pro odvoz zeminy byl zvolen nákladní vůz VOLVO. Trasa měří 18 km. Po výjezdu z areálu 
nemocnice se odbočí doprava po silnici II/157, která se napojí na silnici II/160 do ulice 
Objížďková. Z této silnice se následně odbočí doprava na silnici I/39, která vede až k obci 
Kamenný Újezd, kde se napojuje na silnici I/3, která vede až do obce Planá. Na začátku obce 
se sjede doleva na silnici II/143 a následně se odbočí doleva a po této komunikaci se dojede 
až k areálu společnosti. Z důvodu rozměrů přepravního vozidla a trasy po běžných 
komunikacích nepředpokládají se žádná místa, kde by mohlo dojít ke komplikacím. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18.3.17 – Trasa na skládku zeminy [11] 
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3.2. Dopravní vztahy v blízkosti staveniště 
Okolí výjezdu z areálu nemocnice bude z důvodu velmi frekventovaného místa opatřeno 
doplňkovými značkami dle vyhlášky č. 84/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19.3.18 – Dopravní vztahy v blízkosti staveniště [11][13] 
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4. Časový a finanční plán objektový 
Časový a finanční plán objektový je součástí přílohy A.01 - Časový a finanční plán – objektový 
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5. Časový plán hlavního stavebního objektu 
Doba trvání jednotlivých procesů časového plánu hlavního stavebního objektu byla 
vypočtena na základě položkového rozpočtu. zatřídění položek rozpočtu do jednotlivých 
procesů je uvedeno v dokumentu technologického rozboru. Položkový rozpočet byl 
zpracován pouze na vybrané procesy, z tohoto důvodu časový plán hlavního stavebního 
objektu není zpracován pro celou dobu výstavby. 
 
Časový plán hlavního stavebního objektu je součástí přílohy A.02 - Časový plán hlavního 
stavebního objektu (vybrané procesy) 
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6. Projekt zařízení staveniště 

 Výkres zařízení staveniště pro technologickou etapu zemní prací je součástí přílohy 
C.01 - Zařízení staveniště T.E. zemní práce 

 Výkres zařízení staveniště pro technologickou etapu hrubá spodní stavba, zakládání 
je součástí přílohy C.02 - Zařízení staveniště T.E. hrubá spodní stavba – zakládání 

 Výkres zařízení staveniště pro technologickou etapu hrubá vrchní stavba, zastřešení 
je součástí přílohy C.03 - Zařízení staveniště T.E. hrubá vrchní stavba, zastřešení 

 Výkres zařízení staveniště pro technologickou etapu dokončovací práce je součástí 
přílohy C.04 - Zařízení staveniště T.E. dokončovací práce 

 
6.1. Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy, trvalé 

deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy, oplocení 

6.1.1. Rozsah a stav staveniště 
Staveniště bude zřízeno na ploše pozemků investora parc. č. 504/1, 2581, 969 uvnitř 
oploceného areálu nemocnice.  Není zapotřebí, aby byl zřízen zábor dalších ploch jiných než 
dotčených parcel. Plocha staveniště v současné době složí především k pohybu osob 
zaměstnanců nemocnice, nachází se zde objekt skladu, zpevněné plochy chodníků, 
parkovacích stání, opěrné stěny. Tyto objekty budou zcela nebo částečně odstraněny 
v rámci demoličních prací.  
Reliéf plochy v oblasti zelených pásů staveniště je převážně svažitý. Vyskytují se vzrostlé 
stromy a dřeviny, které budou odstraněný. Zemina je složena převážně z navážky, není tedy 
potřeba provádět sejmutí ornice pouze odstranění drnu. Doprava v okolí staveniště uvnitř 
areálu bude zajištěna po stávající vnitroareálové komunikaci ze stávajícího 
asfaltobetonového krytu. Během výstavby musí být zajištěna její průjezdnost v souvislosti 
s vozidly záchranné služby. Dále bude zajištěn bezpečný pohyb zaměstnanců nemocnice 
po stávajícím chodníku. Objekty zázemí zařízení staveniště budou umístěny na stávajících 
parkovacích místech vnitroareálové komunikace naproti vstupu do budovy interny.  
 
6.1.2. Předpokládané úpravy a deponie 
Zemní práce: 
Při provádění zemních prací bude nejprve sejmuta zemina s drny v tl. 100 mm na veškeré 
ploše zelených pásu zasahujících do staveniště. Drny budou uloženy na staveništi 
na skládce mezideponie. Společně s drny tu bude separovaně uložena část zeminy určená 
na zásyp okolo stěn budoucího objektu. Zbytek zeminy vytěžený při hloubení stavební jámy, 
vrtání pilot a hloubení základových rýh bude odvezen na skládku vzdálenou 20 km. Zadní 
stěna stavební jámy bude zajištěna pomocí technologie hřebíkování.  
Objekty zázemí zařízení staveniště budou umístěny na stávajících parkovacích místech 
vnitroareálové komunikace. Komunikace bude chráněna proti poškození směsným 
recyklátem (beton, cihla, keramika) frakce 10-50 mm tl. vrstvy 150 mm na geotextílii. Mobilní 
buňky se v přední a zadní části podloží betonovými silničními panely ve vlastnictví zhotovitele 
uloženými na směsném recyklátu. V této fázi zde bude umístěna jedna buňka kanceláře 
stavbyvedoucího, jedna buňka kanceláře mistra, jedna buňka šaten pracovníků a jedna 
buňka uzamykatelného skladu. Dále bude na staveništi přítomny dvě mobilní WC a nádrž 
s pitnou vodou o objemu 1000 l. Součásti zázemí budou odpadní kontejnery pro různé druhy 
odpadu. Buňky zázemí budou napojeny na rozvody elektrické energie z hlavního 
staveništního rozvaděče. Na rozvody vody a splaškové kanalizace bude v této fázi napojena 
pouze buňka stavbyvedoucího. U těchto rozvodů se nachystá nápojná místa pro napojení 
rozvodů buňky s hygienickým zázemím. Staveništní rozvody budou vedeny podél 
staveništního oplocení nebo v místech, kde nebudou působit kolizi v komunikaci. Při křížení 
vnitroareálové komunikace budou rozvody vedeny v chráničce. Hlavní staveništní rozvaděč 
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bude umístěn v těsné blízkosti objektů zázemí zařízení staveniště. Staveništní rozvody vody 
a elektřiny budou napojeny v nápojných místech uvnitř kolektoru a pomocí kontrolní šachty 
budou vyvedeny napovrch. Staveništní rozvody splaškové kanalizace budou napojeny 
do stávající kanalizační šachty. Staveništní rozvody dešťové kanalizace budou napojeny 
na jednotnou vnitroareálovou kanalizaci v místě kanalizační šachty.  
 
Zakládání: 
Ve fázi zakládání bude zařízení obdobné až do doby, než začnou práce na základové desce. 
V tomto okamžiku bude na staveništi přítomno dvojnásobné množství pracovníků a zařízení 
staveniště se bude muset přizpůsobit tomuto počtu. Oplocení zůstává stejné. Oproti 
předchozí fázi bude vztyčen hlavní věžový jeřáb TEREX CTT121A-5 s dosahem ramene 45 m. 
Po dohodě se správci sítí vedených v areálovém kolektoru a po ověření únosnosti 
samotného kolektoru bude umístění jeřábu před navrhovaným pavilonem na místě 
areálového kolektoru. Jeřáb bude založen na nekotvený základový kříž uložený na betonové 
panely. Dále budou zrušeny mobilní WC a nádrž s pitnou vodou, toto hygienické zázemí bude 
nahrazeno buňkou s hygienickým zařízením včetně sprch. Přidá se jedna buňka šaten 
pracovníků a dvě buňky jako zasedací místnost v době meetingů a porad managementu 
stavby. Objekty zázemí staveniště budou zřízeny ve dvou patrech ve spodním budou 
situovány buňky kanceláří stavbyvedoucího a mistra, buňka s hygienickým zázemím a 
uzamykatelný sklad. V druhém patře budou umístěny buňky zasedací místnosti a šaten 
pracovníků. Dále bude přidána buňka vrátnice. V blízkosti zázemí zařízení staveniště bude 
zřízena skládka materiálu, jako ochrana zeminy se použije směsný recyklát (beton, cihla, 
keramika) frakce 10-50 mm tl. vrstvy 150 mm na geotextílii. Staveništní rozvody zůstanou 
ve stejné podobě z fáze zemních prací, akorát buňka s hygienickým zázemím bude napojena 
na rozvody pitné vody a kanalizace. U věžového jeřábu bude zřízen podružný staveništní 
rozvaděč elektrické energie, který bude napojen na hlavní staveništní rozvaděč. 
 
Hrubá vrchní stavba a zastřešení: 
V této fázi výstavby bude zařízení staveniště obdobné jako ke konci fáze zakládání.  Počet 
pracovníků by se neměl výrazně měnit zázemí zařízení staveniště tedy zůstává stávající. 
Oproti fázi zakládání bude zřízen vedlejší věžový jeřáb LIEBHERR L1-32 dosahem ramene 
30 m, který bude obsluhovat zejména skládku materiálu a dále spolupracovat s hlavním 
věžovým jeřábem, tak aby se veškeré přesuny hmot urychlili a tím se zkrátila celková doba 
výstavby, kdy je potřeba obsluhovat rozsáhlou plochu staveniště. Po dohodě se správci sítí 
vedených v areálovém kolektoru a po ověření únosnosti samotného kolektoru bude umístění 
jeřábu před navrhovaným pavilonem na místě areálového kolektoru. Jeřáb bude založen 
na nekotvený základový kříž uložený na betonové panely.  Dále veškeré plochy budoucí nové 
komunikace a chodníků budou opatřeny spodními souvrstvím a budou využívány pro potřeby 
staveniště. Částečně na nich bude zřízena skladovací a montážní plocha přímo v těsné 
blízkosti nového pavilonu. Bude zde také umístěn kontejner pro odvoz velkokapacitního 
odpadu. Po provedení svislé izolace východní stěny pavilonu a nalepení tepelné izolace 
budou odstraněny pohotovostní čerpadla dešťových vod a odstraněna staveništní dešťová 
kanalizace. Po odstranění dešťové kanalizace bude na soklovou část přichycena nopová folie 
a kolem východní stěny pavilonu zbudována trenáž. Následně tento prostor bude zahrnut 
zeminou uloženou na mezideponii. Při provádění zastřešení bude na ploše budoucí 
komunikace před pavilonem zřízeno míchací centrum, pro rychlé zpracování sypkých hmot 
spádového betonu střechy. 
 
Dokončovací práce: 
V této fázi výstavby bude provedeno opláštění pavilonu. Nejprve se osadí okenní výplně a 
prosklená fasáda. Poté se zřídí kolem celého pavilonu konstrukce lehkého řadového lešení, 
ze kterého bude provedena fasáda pavilonu. Po opláštění objektu bude stále zřízen venkovní 
stavební výtah pro dopravu materiálu. Výtah bude v místě prosklené fasády při západní 
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straně, která se doosadí a zapraví po provedení většiny vnitřních prací. Oproti předchozím 
fázím se odstraní oba věžové jeřáby, které už nebudou využívány. Zůstane míchací centrum 
pro rychlé zpracování sypkých hmot. Přidá se další kontejner na velkokapacitní odpad. 
V průběhu dokončovacích prací bude na staveništi nejvíce pracovníků, z toho důvodu bude 
zázemí zařízení staveniště rozšířeno o jednu buňku šaten pro pracovníky a jednu buňku 
uzamykatelného skladu. V konečné fázi dokončovacích prací budou provedeny finální vrstvy 
staveništních ploch z asfaltobetonu a betonové dlažby. 
 
6.1.3. Oplocení 
Okolo celého staveniště bude zřízeno oplocení, především při západní a jižní straně 
staveniště. V těchto místech bude zřízeno mobilní oplocení, které bude napojeno na stávající 
oplocení areálu. Oplocení bude z důvodu snížení šíření hluku plné. Oplocení je tvořeno žárově 
pozinkovaným rámem s profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu, jednotlivá 
pole budou osazeny do betonových patek a navzájem spojeny pomocí ocelových spojek. 
 
Technická data: 
Délka   2350 mm 
Výška   2000 mm 
Rozměr pole:  2,2 x 2,0 m 
Hmotnost:  39 kg 
Povrchová úprava: žárový zinek 
 
 
 
 
Vstup na staveniště bude v místě zázemí zařízení staveniště a bude opatřen uzamykatelnou 
brankou. Při vstupu bude instalována informační tabule o rozměrech 600x630 mm 
s upozorněním na možná rizika, zákaz vstupu nepovolaných osob, důležitá telefonní čísla a 
nutné pracovní pomůcky. Dále bude na tabuli informace ohledně názvu stavby, 
identifikačních údajích investora, projektanta, zhotovitele a termínech plánovaného zahájení 
a ukončení stavby. Dále bude na každém třetím poli oplocení značka upozorňující na zákaz 
vstupu na staveniště. 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Obr. 22.6.2 - Bezpečnostní tabule 
1000x670 mm [15] 

Obr. 21.6.3 – Bezpečnostní tabule 
210x297 mm [16] 

Obr. 20.6.1 – Plné mobilní oplocení [14] 
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6.1.4. Přístupy a příjezdy 
Veškeré vstupy na staveniště vedou z areálu nemocnice. Žádné 
vedlejší vstupy nejsou plánovány. Staveniště bude opatřeno 
dvěma přístupovými branami, které budou uzamykatelné. Tyto 
brány budou z mobilního oplocení šířky 6 m a budou vybaveny 
příslušným značením. Příjezd z ulice Nemocniční bude 
přes areálovou vrátnici. Toto místo bude v dostatečné 
vzdálenosti opatřeno výstražným značením o probíhající stavbě 
a upozorňující na vjezd a výjezd vozidel pro ostatní účastníky 
provozu. Uvnitř areálu nemocnice bude značení omezující 
rychlost projíždějících dopravních prostředků. 
 
 
 
 
 

6.2. Významné sítě technické infrastruktury 
Kolem navrhovaného objektu pavilonu vede v současné době kolektor, v němž jsou 
situovány technické rozvody pitné vody, centrálního vytápění, sdělovacího vedení, 
elektrického vedení NN. Z důvodu stavby nového pavilonu bude část stávajícího kolektoru 
přeložena a jednotlivé přípojky nového pavilonu zde budou napojeny na stávající rozvody. 
Dále je areál opatřen areálovou jednotnou kanalizací, do které bude napojen i objekt nového 
pavilonu. 
Nový pavilon bude napojen na sítě technické infrastruktury v kolektoru pomocí přípojek, 
které vedou pod objektem do míst instalačních šachet, kde budou vyvedeny do objektu. 
Objekt pavilonu bude napojen na elektrickou energii v místě stávající elektroměrné skříně 
mezi objekty chirurgie a interny. Kabelové vedení je vedeno v kolektoru. Napojení objektu 
na pitnou vodu je provedeno uvnitř kolektoru na stávající vodovodní potrubí. Dále bude 
dešťová i splašková kanalizace objektu napojena na stávající jednotnou kanalizaci v místě 
revizních šachet, které budou nově zbudovány konkrétně pro tento účel. Dále bude 
provedeno napojení na rozvody centrálního vytápění uvnitř kolektoru, které vedou z kotelny. 
Objekt bude také napojen na rozvody kyslíku přes objekt chirurgie. V neposlední řadě bude 
objekt napojen na sdělovací vedení také přes objekt chirurgie pomocí kolektoru. 
 

6.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 

Před započetím výstavby byly vytipovány nápojné body pro odběr pitné vody, elektrické 
energie a napojení kanalizace.  
 
6.3.1. Rozvody vody na staveništi 
Staveništní rozvody pitné vody budou napojeny v budově následné péče a ředitelství. 
Dle zjištěných skutečností, objekt disponuje dostatečnou kapacitou pro zásobování 
staveniště vodou. V tomto místě bude instalován odběrný uzávěr pro potřeby stavby. Dále 
zde bude osazen vodoměr pro zjištění odebíraného objemu vody. Potrubí bude z materiálu 
HDPE PE-100. Potrubí bude na staveniště i uvnitř staveniště vedeno pod povrchem 
v nezámrzné hloubce alespoň 0,5 m. Chodník v místě křížení bude rozebrán a provizorně 
zasypán. Vzhledem k tomu, že chodník je ukončen mobilním oplocením staveniště, 
nepředpokládá se zde zvýšený pohyb cizích osob. Potrubí bude uloženo do rýhy na pískový 
zhutněný podsyp tl. 100 mm, potrubí bude obsypáno pískem a 200 mm nad potrubím bude 
kladena modrá signalizační polypropylenová páska. V době dokončovacích pracích bude 
mísící centrum napojeno dodatečně hadicí z buňky hygienického zařízení. 
 

Obr. 23.6.4 – Značka upozorňující 
na vjezd a výjezd vozidel [17] 
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6.3.1.1. Spotřeba vody – dimenze potrubí 
 

Tabulka 4.6.1 – Spotřeba vody 

Zdroj: vytvořil autor 
Výpočet spotřeby vody: [18] 
Qn = (∑Pn × kn) / (t × 3600) [l/s] 
 
Qn = (A x 1,6 + B × 2,7) / (B × 3600) = (32 000 x 1,6 + 1050 × 2,7) / (8 × 3600) = 1,877 l/s 
 
K hodnotě spotřeby vody přičteme 20 % z důvodu ztrát v potrubí a další drobné spotřeby a 
tím dostaneme výslednou spotřebu vody na staveništi. 
 
Qv = Qn x 20 % = 1,877 x 1,2 = 2,25 l/s 
 
Qn spotřeba vody v l/s 
Pn potřeba vody za časovou jednotku v l/den 
kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
kn pro vodu pro provozní účely = 1,6 
kn pro vodu pro hygienické a sociální účely = 2,7 
t  čas, po který je voda odebírána v h 
A potřebné množství vody pro provozní účely v l/den 
B potřebné množství vody pro hygienické a sociální účely v l/den 
 

Tabulka 5.6.2 – Návrh průměru potrubí dle spotřeby [18] 
Spotřeba vody Q 

[l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 

Jmenovitá 
světlost D [mm] 

15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

 
Na základě výpočtu potřeby vody na staveništi bude zvolena jmenovitá světlost rozvodného 
staveništního potrubí 50 mm.  
 
6.3.2. Rozvody elektrické energie NN na staveništi 
Staveništní rozvody NN budou napojeny na elektroměrnou skříňku mezi objekty chirurgie a 
interny, pomocí kolektoru pak budou v chráničce vyvedeny na povrch chodníku a za křížení 
komunikace budou dovedeny v podzemí k hlavnímu staveništnímu rozvaděči. Hlavní 
staveništní rozvaděč bude umístěn v blízkosti zázemí zařízení staveniště. Při křížení 

VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody pro: m.j. 
Spotřeba  
m.j. /den 

Střední norma 
l/m.j. [18] 

Potřebné množství 
vody Pn [l/den] 

Ošetření betonu m3 320 100 32 000 

Mezisoučet užitková voda 32 000 

VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 

Potřeba vody pro: m.j. 
Spotřeba  
m.j. /den 

Střední norma 
l/m.j. [18] 

Potřebné množství 
vody Pn [l/den] 

Pracovníci na staveništi 
bez sprchování 

os. 14 30 420 

Sprchování pracovníků os. 14 45 630 

Mezisoučet pitná voda 1050 
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komunikace bude rozvod veden v chráničce proti poškození. Z hlavního staveništního 
rozvodu bude napojeno zázemí buněk a podružné staveništní rozvaděče. Rozvody NN 
k napojení podružných rozvaděčů budou vedeny taktéž podzemí. Vedení se uloží do rýhy 
na zhutněný pískový podsyp tl. 100 mm, kabeláž bude obsypáno pískem a 200 mm 
nad kabeláž se umístí červená signalizační polypropylenová páska. Podružné rozvaděče 
budou zřízeny průběžně u věžových jeřábů a mísícího centra a stavebního výtahu. 
 
6.3.2.1. Spotřeba elektrické energie 
Příkon elektrické energie pro potřebu staveniště je dimenzován za předpokladu maximálního 
souběhu elektrických zařízení. 
 

Tabulka 6.6.3 – Výpočet elektrické energie 
Elektrické spotřebiče 

Popis Typ 
Množství 

[ks] 
Příkon Celkem 

Hlavní věžový jeřáb TEREX CTT121A-5 1 37 000 W 37 000 W 

Vedlejší věžový jeřáb LIEBHERR L1-32 1 20 000 W 20 000 W 

P1 součet 57 000 W 

Vnitřní osvětlení + topení zázemí zařízení staveniště 

Buňka kanceláře – SV Stavební AB6 / WC 1 
72 + 72 + 36 

W 
180 W 

Buňka kanceláře – M  
Stavební AB6 s 

předsíňkou 
1 

72 + 72 + 36 
W 

180 W 

Buňka skladu Skladový AB6 2 72 + 72 W 288 W 

Buňka zasedací místnosti Dvojitá buňka DB 2 4 x 72 W 288 W 
Buňka šaten pracovníků Stavební AB6 3 72 + 72 W 432 W 

Buňka hygienického 
zařízení 

SAN - 600 2 72 + 72 W 288 W 

Buňka vrátnice Obytná AB3  1 72 W 72 W 

Topení v buňkách 
SV, M, šatny, hyg. z, 

zasedací m., vrát. 
9 2 000 W 18 000 W 

P2 součet 19 728 W 

Osvětlení zařízení staveniště – vnější 

Přenosné svítidlo 230 V 
LED reflektor 

2x20W 
10 2 x 20 W 400 W 

P3 součet 400 W 

Zdroj: vytvořil autor 
 
Výpočet maximálního zdánlivého příkonu pro staveništní provoz: [18] 
S = 1,1 × √ ((β1 × P1 + β2 × P2 + β3 × P3)2 + (β1 x P1 x tgφ1 + β2 x tgφ2 + β3 x P3 x tgφ3)2) [kW] 
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S  zdánlivý příkon 
1,1  koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu  
β1 koeficient náročnosti elektromotorů (0,5)   
β2  koeficient náročnosti vnitřního osvětlení včetně topení (0,8) 
β3  koeficient náročnosti vnějšího osvětlení (0,7)    
P1 instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW]   
P2 instalovaný výkon osvětlení na staveništi [kW]   
P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
tgφ1 fázový posun 
tgφ2 fázový posun 
tgφ3 fázový posun 
 
S = 1,1 × √ ((0,5 x 57,0 + 0,8 x 19,728 + 0,7 x 0,4)2 + (0,7 x 57,0)2) = 65,8 kW 
 
Staveništní přípojka elektrické energie a rozvaděč budou dimenzovány na max. příkon 66 kW. 
 
6.3.3. Rozvody kanalizace na staveništi 
Staveništní rozvody splaškové kanalizace budou zřízeny pouze v oblasti zázemí zařízení 
staveniště. Kanalizace bude napojena na buňku stavbyvedoucího a později na buňku 
s hygienickým zařízením. Rozvody splaškové kanalizace budou zaústěny do jednotné 
areálové kanalizace pomocí revizní šachty. Potrubí splaškové kanalizace bude uloženo v zemi 
v rýze hloubky 0,5 m na zhutněný pískový podsyp, potrubí bude obsypáno pískem a 200 mm 
nad potrubím bude kladena šedá signalizační polypropylenová páska. Rozvody splaškové 
kanalizace budou tvořeny z žebrového potrubí PP UR2. 
Stavební jáma bude opatřena dvěma kalovými čerpadly, která budou odčerpávat dešťovou 
vodu v případě silných srážek před provedením drenáže okolo východní stěny. Čerpadla 
budou opatřena kalovými filtry, které se každý den čerpání budou kontrolovat a čistit 
proti zanesení. Hadice z čerpadel budou zaústěna do kanálu splaškové kanalizace. Voda 
čerpaná ze stavební jámy musí být zbavená kalu, aby nedošlo k zanesení areálové 
kanalizace. 
 

6.4. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

6.4.1. Koncepce zařízení staveniště 
Viz příloha C – Výkresová část 
 
6.4.2. Objekty zařízení staveniště 
Zázemí zařízení staveniště bude jihozápadním rohu staveniště ze směru hlavního areálového 
přístupu na staveniště. Zázemí bude složeno ze sestavy mobilních buněk, které budou 
obsahovat vrátnici, zázemí šaten pro pracovníky, kanceláře, zasedací místnost a 
uzamykatelné sklady. Zázemí zařízení staveniště se bude v čase v jednotlivých 
technologických fází měnit v závislosti na potřebě pracovní kapacity stavby. Pro návrh 
zázemí zařízení staveniště jsou uvažovány mobilní buňky od společnosti AB-Cont s.r.o. 
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6.4.2.1. Kancelář stavbyvedoucího 

 

Obr. 24.6.5 – Kancelář stavbyvedoucího [19] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4.2.2. Kancelář mistra 

 

Obr. 25.6.6 – Kancelář mistra [19] 
Technické informace:  
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
1 x předsíňka s vnitřními dveřmi 
1 x 2 kW topení 

 

Technické informace:  
Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
1 x sanitární okno 600x600 mm 

Segment WC: 1 x toaletní kabina se záchodovou mísou,  
vnitřní dveře  
1 x keramické umyvadlo  
1 x průtokový ohřívač  
2 x plastové okno 900 x 1200 mm, 
1 x 2 kW topení 
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6.4.2.3. Zasedací místnost 

 

Obr. 26.6.7 – Zasedací místnost [19] 
Technické informace:  
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 4876 x 2600 mm 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

2 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
1 x spojovací materiál  
2 x 2 kW topení 

 
6.4.2.4. Šatny pracovníků 

 

Obr. 27.6.8 – Šatna pracovníků [19] 
Technické informace:  
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
2 x plastové okno 900 x 1200 mm s roletami  
1 x 2 kW topení 
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 Výpočet plochy šaten  

1 pracovník  1,25 m2 podlahové plochy + 0,5 m2 slouží-li ke konzumaci jídla 
19 pracovníků  (1,25 + 0,5) x 6 = 33,25 m2  
 
 Výpočet množství šaten  

1 obytný kontejner  6,058 x 2,438 = 14,78 m2 
33,25 / 14,78 = 2,45 m2 ⇒ 3 kusy  
 
V době nejvyšší vytíženosti zázemí zařízení staveniště při dokončovacích pracích bude nutno 
pro 19 pracovníků bude nutno zřídit 3 kontejnery sloužící jako šatny s možností konzumace 
jídla. 
 
6.4.2.5. Vrátnice 

 

Obr. 28.6.9 -Vrátnice [19] 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické informace:  
Venkovní rozměry: D/Š/V 3000 x 2438 x 2600 mm 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

3 x plastové okno 900 x 1200 mm s roletami 
1 x 2 kW topení 
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6.4.2.6. Hygienické zařízení 

 

Obr. 29.6.10 – Hygienické zařízení [19] 
 

Technické informace:  
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

3 x sanitární okno 600x600 mm 
Segment sprcha: 2 x sprchovací kabina 

1 x elektrický boiler 220 l  
4 x keramické umyvadlo  

Segment WC: 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře  
2 x pisoár 
2 x 1 KW topení 

 
6.4.2.7. Mobilní WC 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické informace:  
Venkovní rozměry: D/Š/V 1200x 1200 x 2300 mm 
Vybavení fekální nádrž (250 litrů) 

dvojité odvětrávání 
pisoár 

  

Obr. 30.6.11 – Mobilní WC [20] 
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6.4.2.8. Uzamykatelný sklad 

 
 

Obr. 31.6.12 – Uzamykatelný sklad [19] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.5. Ochrana životního prostředí 
6.5.1. Zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 
Stavební stroje při zemních pracích a zakládání stavby budou očišťovány na vyznačeném 
místě mimo oplocení staveniště na areálové komunikaci, protože staveniště samotné nemá 
z důvodů stísněných podmínek staveništní komunikaci. Místo vyznačené pro omývání bude 
na asfaltobetonové pojízdné vrstvě vozovky. Při umívání vozidel bude voda odplavována 
do areálové dešťové kanalizace. Kanalizační poklopy areálové komunikace budou opatřeny 
speciálními filtry pro zachycení nečistot a nebezpečných kapalin. 
 
6.5.2. Ochrana drnů 
Drny budou skladovány v jihovýchodním rohu staveniště. Vytěžené drny budou uchovávány 
na staveništi pro konečné terénní úpravy. Skladování drnů na staveništi bude max. do výšky 
1,5 m. Z hlediska větrné či dešťové eroze budou drny chráněny geotextílii. Deponie drnů bude 
ve skonu 1:1. 
 
6.5.3. Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 
Provoz vozidel bude pouze po areálové komunikaci. Z tohoto důvodu bude zajištěna ochrana 
dešťové kanalizace a vodních toků proti znečištění. Při úniku nebezpečných látek z vozidel 
budou na staveništi úklidová havarijní souprava pro zachycení nebezpečných látek 
na pojízdné vrstvě areálové komunikace.  
Kanalizační poklopy areálové komunikace budou opatřeny speciálními filtry pro zachycení 
nebezpečných kapalin. Likvidaci nebezpečných látek bude provádět certifikovaná firma 
s oprávněním nakládání s nebezpečnými odpady. 
Pohonné hmoty, oleje a další chemické prostředky budou skladovány v uzamykatelném 
skladu. Tyto materiály budou skladovány na paletách, pod kterými budou umístěny 
odkapávací nádoby. Manipulace s těmito látkami po staveništi bude pouze v uzavřených 
nádobách. 

Technické informace:  
Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
Vrata:  Vrata jištěna uzavíracími tyčemi (2x),  

opatřena profilovou těsnící gumou  
Elektroinstalace: 1 x zásuvka pro topeni 2 KW  

2 x zářivka 
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Na staveništi bude dále umístěna speciální vana, která bude sloužit pro čištění shozů 
autodomíchávačů nebo pumpy autočerpadel. Vana bude zajišťovat, aby nedocházelo 
k průsakům zbytků čerstvého betonu do spodních vod. 
 
6.5.4. Prevence proti znečištění ovzduší 
Při stavebních pracích nastane riziko znečištění ovzduší především vzdušnou prašností. 
Jedná se o nebezpečí při provádění zemních a zakládacích prací. Pro omezení tohoto rizika 
budou práce v suchých větrných dnech prováděny pouze za pomocí kropení vodou. 
 
6.5.5. Management stavebního odpadu 
Pro umístění staveništního odpadu budou na staveništi umístěny různé druhy kontejnerů. 
Jednak zde budou plastové kontejnery pro směsný a tříděný odpad (plasty, papíry a sklo), 
které budou jasně odlišeny svojí barvou i popisem. Stavební odpad pak bude skladován 
v ocelovém kontejneru (objem 4 m3), který bude opatřen okem pro zachycení a odvoz 
nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 
Umístění veškerých kontejnerů bude na zpevněné ploše. Plastové kontejnery budou 
umístěny v blízkosti zázemí zařízení staveniště a staveništní ocelové kontejnery budou 
umístěny v blízkosti staveništní skládky a budovaného objektu. 
 

Tabulka 7.6.4 – Likvidace odpadu [8] 

Zdroj: vytvořil autor 
 
 
 
 
 
 
 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kat. 
odp. 

Likvidace  Recyklace  Skládka  

Společnost t Společnost t Společnost t 

15 01 01 Papírové a 
lepenkové obaly 

O 
Sběrný dvůr 

Český Krumlov 
0,3   

Sběrný dvůr 
Český Krumlov 

0,3 

15 01 06 Směsné obaly O 
Sběrný dvůr 

Český Krumlov 
1,0   

Sběrný dvůr 
Český Krumlov 

1,0 

17 01 01 Beton O ProTeren s.r.o. 5,0 ProTeren s.r.o. 5,0   

17 01 02 Cihly O ProTeren s.r.o. 2,0 ProTeren s.r.o. 2,0   

17 01 03 
Keramické 
výrobky  

O ProTeren s.r.o. 2,0 ProTeren s.r.o. 2,0   

17 02 01 Dřevo O 
ENVISAN-GEM, 
a.s. 

1,0 
ENVISAN-GEM, 
a.s. 

1,0   

17 02 02 sklo O 
ENVISAN-GEM, 
a.s. 

0,2 
ENVISAN-GEM, 
a.s. 

0,2   

17 02 03 plasty O 
ENVISAN-GEM, 
a.s. 

0,5 
ENVISAN-GEM, 
a.s. 

0,5   

17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O ProTeren s.r.o. 4886 ProTeren s.r.o. 4886   

17 04 05 Železo, ocel O 
ENVISAN-GEM, 

a.s. 
1,5 

ENVISAN-GEM, 
a.s. 

1,5   

17 07 02 Motorový benzín N 
ENVISAN-GEM, 

a.s. 
0,01     
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6.5.6. Zamezit znečištění dokončených konstrukcí (kouření ve stavbě, rozlití 
kapalin, šíření prachu) 

Dokončené konstrukce budou chráněny proti znečištění následujícími pravidly. V místě 
stavby bude zakázáno spalovat veškerý materiál. Pro kouření pracovníků bude vyhrazen 
speciální prostor mimo stavbu. Prostor pro kouření na staveništi bude umístěn vedle šaten 
pracovníků v oblasti stavebních buněk. 
Uložený materiál bude skladován podle pokynů výrobce ve vyznačených místech, abych 
nedošlo k jeho poškození. 
 

6.6. Propočet nákladů na zařízení staveniště 
Tabulka 8.6.5 – Propočet nákladu na zařízení staveniště 

Označení Množství 
Cena/měsíc 

[Kč] 

Délka 
pronájmu 

[měsíc] 

Celková 
cena 
[Kč] 

Pozn. 

1. FÁZE – Zázemí zařízení staveniště 

Stavební buňka AB6/WC 1 ks 3 500 4 14 000 SV 
Stavební buňka 
AB6/předsíňka 

1 ks 3 500 4 14 000 M 

Stavební buňka AB6 1 ks 3 500 4 12 500 Šatna 
Stavební buňka AB6 1 ks 3 100 4 8 400 Sklad 
Mobilní WC 2 ks 2 700 4 21 600  
Cena zázemí zařízení staveniště v 1. fázi 70 500 Kč 
2. FÁZE – Zázemí zařízení staveniště 
Stavební buňka AB6/WC 1 ks 3 500 11 38 500 SV 
Stavební buňka 
AB6/předsíňka 

1 ks 3 500 11 38 500 M 

Stavební buňka AB6 2 ks 3 500 11 77 000 Šatna 
Stavební buňka AB6 1 ks 3 100 11 34 100 Sklad 
Stavební buňka AB3 1 ks 3 000 11 33 000 Vrátnice 
Dvojitá buňka – DB 1 ks 7 000 11 77 000 Zasedací 
SAN - 600 1 ks 7 000 11 77 000 Hyg. zař. 
Cena zázemí zařízení staveniště ve 2. fázi 375 100 Kč 
3. FÁZE – Zázemí zařízení staveniště 
Stavební buňka AB6/WC 1 ks 3 500 2 7 000 SV 
Stavební buňka 
AB6/předsíňka 

1 ks 3 500 2 7 000 M 

Stavební buňka AB6 3 ks 3 500 2 21 000 Šatna 
Stavební buňka AB6 2 ks 3 100 2 12 400 Sklad 
Stavební buňka AB3 1 ks 3 000 2 6 000 Vrátnice 
Dvojitá buňka – DB 1 ks 7 000 2 14 000 Zasedací 
SAN - 600 1 ks 7 000 2 14 000 Hyg. zař. 
Cena zázemí zařízení staveniště ve 3. fázi 81 400 Kč 
4. FÁZE – Zázemí zařízení staveniště 
Stavební buňka AB6/WC 1 ks 3 500 13 45 500 SV 
Stavební buňka 
AB6/předsíňka 

1 ks 3 500 13 45 500 M 

Stavební buňka AB6 2 ks 3 500 11 77 000 Šatna 
Stavební buňka AB6 1 ks 3 500 2 7 000 Šatna 
Stavební buňka AB6 1 ks 3 100 11 34 100 Sklad 
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Zdroj: vytvořil autor 
 
Jednotkové ceny položek jsou dosazeny z běžně dostupných online zdrojů nebo jsou 
odvozeny ze softwaru BULDpowerS. Cena za zařízení staveniště je dle propočtu 
3 877 360 Kč. V ceně jsou uvažovány náklady na pronájem stavebních buněk, nákup nebo 
pronájem ostatního materiálu a strojů pro zařízení staveniště, zřízení staveništních přípojek 
a náklady na energie spotřebované při provozu zařízení staveniště.  Cena je kalkulována 
na celou dobu výstavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavební buňka AB6 1 ks 3 100 2 6 200 Sklad 
Stavební buňka AB3 1 ks 3 000 13 39 000 Vrátnice 
Dvojitá buňka – DB 1 ks 7 000 11 77 000 Zasedací 
SAN - 600 1 ks 7 000 13 91 000 Hyg. zař. 
 422 300 

Označení Množství 
Cena/měsíc

/MJ [Kč] 

Délka 
pronájmu 

[měsíc] 

Celková 
cena 
[Kč] 

Pozn. 

Ostatní zařízení staveniště 
Geotextilie 440 m2 55 - 24 750 Vlastní 
Směsný recyklát 86 t 130 - 11 180 Vlastní 
Silniční panely 
1000x3000x150 mm 

10 ks 2 200 - 22 000 Vlastní 

Rozvaděč 3 ks 2 400 - 7 200 Vlastní 
Silo 1 ks 17 500 7 119 350  
Stavební výtah 1 ks 18 000 10 180 000 Pronájem 

Věžový jeřáb  
TEREX CTT121A-5 

1 ks 37 800 17 642 600 
Pronájem, 
doprava, 
montáž 

Věžový jeřáb  
LIEBHERR L1-32 

1 ks 55 500 9 499 500 
Pronájem, 
doprava, 
montáž 

Kontejnery na odpad 
plastové 

4 ks 7 000 - 28 000 Vlastní 

Kontejnery na odpad 
kovový 

2 ks 40 000 - 80 000 Vlastní 

Mobilní oplocení 165 m 90 30 445 500 Pronájem 
Přípojka vody 45 m 5 000 - 225 000 Vlastní 
Přípojka kanalizace 34 m 7 895 - 268 430 Vlastní 
Přípojka NN 135 m 1 328 - 179 280 Vlastní 
Vodné stočné 30 měs. 1149 - 34 470 - 
Elektrická energie 30 měs. 8 000 - 240 000 - 
Celková cena ostatní zařízení staveniště 2 928 060 Kč 

Celková cena zařízení staveniště 3 877 360 Kč 



 

     

 

6.7. Časový plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště 
Tabulka 9.6.6 – Časový plán užívání objektů zařízení staveniště 

 
Zdroj: vytvořil autor 

 

.... Počet použitých buněk 
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7.1. Zemní práce 
7.1.1. JCB RÝPADLO – NAKLADAČ 3CX SITEMASTER 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stroj rypadlo-nakladač bude při zemních pracích využit v prvé řadě při sejmutí drnu. Dále díky 
své multifunkčnosti bude využíván při hloubní hlavní stavební jámy a základových rýh a 
následnému nakládání zeminy na nákladní automobil. Při provádění hřebíkové stěny bude 
stroj použit k vedení vrtné lafety pro vrtání jednotlivých kotev. Dále při vrtání pilot bude stroj 
využíván k přesunu nakládce vyvrtané zeminy. Stroj bude dopraven na staveniště po vlastní 
ose. 
Časové nasazení: od 1.3. 2021 do 2.4. 2021 
 
 
 
 

Technické informace:  
Max. výkon motoru 63 kW 
Max. hloubka výkopu 5,97 m 
Max. kapacita nakladače 1,0 m3 
A – Celková přepravní délka 5,62 m 
B, F – Rozvor náprav 2,17 m 
C – Střed otoče od středu nápravy 1,36 m 
D – Světlá výška podpěr 0,37 m 
E – Světlá výška otoče 0,52 m 
F – Výška ke středu volantu 1,94 m 
G – Výška po střechu kabiny 2,91 m 
H – Celková přepravní výška 3,61 m 
J – Šířka zadního rámu 2,36 m 
K – Šířka lopaty 2,35 m 
Druh paliva nafta 
I – Dosah při max. úhlu hloubení 795 mm 
M – Max. výškový dosah 4238 mm 
N – Max. hloubkový dosah 4843 mm 
P – Max vodorovný dosah 5588 mm 
Q – Dosah při max. zdvihu 1710 mm 

Obr. 32.7.1 – Rypadlo-nakladač [21] 
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7.1.2. Vrtací lafeta VL-1 
 

 
 
 
Vrtací lafeta bude připnuta na hloubící rameno rypadla–nakladače a napojena na hydraulický 
agregát. Rypadlo–nakladač pomocí lafety poháněné hydraulickým agregátem bude použit 
pro vrtání kotev hřebíkové stěny. Přepravu stroje na staveniště bude zajišťovat nákladní vůz 
MERCEDES SPRINTER s valníkem.  
Časové nasazení: od 22.3. 2021 do 2.4. 2021 
 
7.1.3. Hydraulický agregát HA 800 
 

 
 
Hydraulický agregát bude složit k pohonu vrtací lafety při provádění hřebíkové stěny, která 
zajišťuje ztužení stěny stavební jámy. Přepravu stroje na staveniště bude zajišťovat nákladní 
vůz MERCEDES SPRINTER s valníkem.  
Časové nasazení: od 22.3. 2021 do 2.4. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické parametry:  
Provozní tlak vzduchu 0,4–0,6 MPa 
Spotřeba vzduchu 4 m3/min 
Max. přítlak na vrtací kladivo 1450 N 
Max. posuv kladiva po lafetě 1515 mm 
Celková délka lafety 2410 mm 
Přívod vzduchu DN 25 

Technické parametry:  
Hmotnost 500 kg 
Délka 1650 mm 
Šířka 800 mm 
Výška 1040 mm 
Hydraulický výkon 170 bar 
Výkon motoru 22 kW 
Vrtání motoru 87 x 92,4 mm 
Provozní napětí motoru 12 V 
Výkon alternátoru 1,4 kW 
Pohonné hmoty Nafta 

Obr. 33.7.2 – Vrtací lafeta [22] 

Obr. 34.7.3 – Hydraulický agregát [23] 
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7.2. Zakládání 
7.2.1. Vrtná souprava CASAGRANDE B180 HD 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
Vrtná pilotovací souprava bude užívána ve fázi zakládání objektu při vrtání velkoprůměrových 
pilot pažených výpažnicí. Stroj bude na staveniště dopraven pomocí podvalníku s tahačem. 
Časové nasazení: od 5.4. 2021 do 4.6. 2021 
 
 
 

Technické informace: 
Max. hloubka 50 m 
Max. průměr 1500 mm 
Výkon motoru 227 kW 
Max. navíjení lana (hlavní naviják) 200 kN 
Max. navíjení lana (hlavní naviják) 70 kN 
Vytahovací síla 190 kN 
Vrtná síla 125 kN 
Max. zdvih vrtné paže 6 000 mm 
Kroutící moment 180 kNm 
Rychlost vrtání 34 ot/min 
Hmotnost v pracovním stavu 63 t 
Přepravní hmotnost 54 t 

Obr. 35.7.4 – Vrtaná souprava [24] 
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7.3. Stroje pro manipulaci a zpracování čerstvého betonu 
7.3.1. Autodomíchávač MAN TGS 35.420 

Technické informace:  
Celkové rozměry (dxšxv) 8764 x 2550 x 4000 mm 
Výkon motoru 309 kW 
Nápravy 8x4 
Rozvor 3 440 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 32 000 kg 
Užitečné zatížení 18 475 kg 
Domíchávač Stetter AM 9/8 FHC - UltraEco 
Užitečný objem bubnu 9 m3 
Geometrický objem 15 m3 
Hmotnost nástavby vč. motoru 3 250 kg 
Nádoba na vodu 300 litrů 
 
Autodomíchávač bude využíván k přepravě čerstvého betonu z betonárny na staveniště. 
Z důvodu svého užitečného objemu (9 m3) bude užíván zejména v době betonování 
rozměrných konstrukcí hrubé spodní a vrchní stavby jako jsou základové pasy a deska, 
stěnové a sloupové konstrukce a stropní konstrukce včetně 5NP. Stroj bude dopraven 
na staveniště po vlastní ose. 
Časové nasazení: průběžně od 5.4. 2021 do 11.6. 2021, 19.7.-21.7. 2021, 9.8. 2021, 
13.9.-15.9. 2021, 4.10. 2021, 29.11.-1.12. 2021, 13.12. 2021, 31.1.-2.2. 2022, 14.2. 2022,  
4.4.-6.4. 2022, 2.5.-3.5. 2022 
 
Výpočet počtu nasazených vozů v době provádění rozměrných konstrukcí přítomno 9 bet.: 
Doba jízdy plný:   0,133 h 
Doba jízdy prázdný:   0,100 h 
Manipulace + nakládání:  0,167 h 
Čekací doba:    0,083 h 
Celkový čas dopravy betonu TC = 0,133+0,1+0,167+0,083 = 0,483 h = 29,0 min 
Doba zpracování 1 m3 bet/ 1 betonář:  0,370 h 
Doba zpracování 9 m3 bet/ 1 betonář:  3,330 h 
Doba zpracování 9 m3 bet/ 12 betonářů: 0,278 h = 16,7 min 
Za dobu dopravy čerstvého betonu budou na staveništi další 2 autodomíchávače, tedy 
celkem bude potřeba 3 vozů. 

Obr. 36.7.5 – Autodomíchávač 9 m3 [25] 
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7.3.2. Autodomíchávač LIEBHERR na podvozku TATRA PHOENIX T158-
8P6R33.345 

 

Obr. 37.7.6 – Autodomíchávač 6 m3 [26] 
 
 
Technické informace:  

Celkové rozměry (dxšxv) 8764 x 2550 x 4000 mm 
Výkon motoru 320 kW 
Nápravy 6x6 
Rozvor 3 440 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Užitečné zatížení 19 300 kg 
Domíchávač LIEBHERR HTM 604 
Užitečný objem bubnu 6 m3 
Geometrický objem 11 m3 
Hmotnost nástavby vč. motoru 3 860 kg 
Nádoba na vodu 500 litrů 
 
Autodomíchávač bude využíván k přepravě čerstvého betonu z betonárny na staveniště. 
Z důvodu svého užitečného objemu (6 m3) bude užíván zejména při betonáži hřebíkové stěny 
ztužující východní stěnu stavební jámy. Dále bude použit při betonování 5NP. Stroj bude 
dopraven na staveniště po vlastní ose. 
Časové nasazení: průběžně od 22.3. 2021 do 2.4. 2021, 11.4. 2022, 29.4. 2022 
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7.3.3. Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

 
 
 

 
 
Autočerpadlo bude využíváno pro dopravu čerstvého betonu z autodomíchávače 
na areálové komunikaci do přesného místa betonované konstrukce. Z důvodů svého dosahu 
bude stroj využit zejména při betonování rozměrných konstrukcí stěn, sloupů a stropních 
desek ve všech podlaží kromě 5NP, tam bude využita bádie zavěšená na jeřábu. Stroj bude 
dopraven na staveniště po vlastní ose. 
Časové nasazení: 9.8. 2021, 13.9.-15.9. 2021, 4.10. 2021, 29.11.-1.12. 2021, 13.12. 2021,  
31.1.-2.2. 2022, 14.2. 2022, 4.4.-6.4. 2022, 2.5.-3.5. 2022 
 
 
 
 

Technické parametry: 
Výložník S39  
Typ výložníků S 39 SX 
Skládání R 
Potrubí DN 125 
Koncová hadice 3,00 m 
Vertikální dosah 38,70 m 
Horizontální dosah 34,65 m 
Akční rádius 2x 365° 
Rozbalovací výška 8,90 m 
Čerpadlo S39  
Typ čerpadla P2023 
Pohon 636 k/min 
Dopravní válce 0,23x2 m 
Dopravní výkon 161 / – m3/h 
Dopravní tlak 85 / – bar 
Počet zdvihů 32 / – min-1 
Podpěry S39  
Typ SX 
Šířka vpředu 7,94 m 
Šířka vzadu 6,40 m 
Zatížení vpředu 180 kN 
Zatížení vzadu 180 kN 

Obr. 38.7.7 – Autočerpadlo [27] 
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7.3.4. Stacionární čerpadlo PUTZMEISTER P 718 TD 
 

 
Stacionární čerpadlo bude využíváno pro dopravu čerstvého betonu z autodomíchávače 
na areálové komunikaci do přesného místa betonované konstrukce. Čerpadlo bude 
využíváno zejména v době zakládacích prací při betonování základových konstrukcí. Přepravu 
na staveniště bude zajišťovat nákladní auto MERCEDES SPRINTER s valníkem. 
Časové nasazení: průběžně od 5.4. 2021 do 11.6. 2021 
 
7.3.5. Ponorný vibrátor WACKER IRFU 45/230 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ponorný vibrátor bude používán pro zhutnění čerstvého betonu v konstrukcích základové a 
stropních desek. Pro stěnové a sloupové konstrukce bude použit samozhutnitelný beton, ale 
v případě nutnosti bude na staveništi přítomen i ponorný vibrátor. Přepravu na staveniště 
bude zajišťovat nákladní auto MERCEDES SPRINTER s valníkem. 
Časové nasazení: 11.6. 2021, 19.7.-21.7. 2021, 9.8. 2021, 13.9.-15.9. 2021, 4.10. 2021,  
29.11.-2.12. 2021, 13.12. 2021, 31.1.-2.2. 2022, 14.2. 2022, 4.4.-6.4. 2022, 11.4. 2022, 25.4. 2022 
 
7.3.6. Plovoucí vibrační lať  

 
 

 
 
 
 
 

 
Vibrační latě budou používány pro zhutnění čerstvého betonu konstrukce základové a 
stropních desek. Přepravu na staveniště bude zajišťovat nákladní auto MERCEDES 
SPRINTER s valníkem. 
Časové nasazení: 11.6. 2021, 19.7.-21.7. 2021, 13.9.-15.9. 2021, 29.11.-2.12. 2021, 31.1.-2.2. 2022, 
4.4.-6.4. 2022, 25.4. 2022 
 

Technické parametry: 
Využitelný objem 360 l 
Hmotnost 2 320 kg 
Rozměry (d/š/v) 4503/600/1750 mm 
Plnící výška 1 180 mm 
Výkon motoru 34,5 kW 
Dopravní výkon 17,4 m3/hod při tlaku 

70 bar 

Technické parametry:  
Napětí / proud 230 V /4,8 A 
Jehla průměr 45 mm 
Délka ponorného vibrátoru 382 mm 
Příkon  1,0 kW 
Hmotnost 3,5 /14,6kg 
Frekvence vibrace 12000/min-1 

Technické parametry:  
Typ RVH200 
Délka 2 a 3 metry 
Objem 25 cm³ 
Palivo N95 
Startování Ruční 
Hmotnost 18 a 20 kg 

Obr. 39.7.8 – Stacionární čerpadlo [28] 

Obr. 40.7.9 – Ponorný vibrátor [29] 

Obr. 41.7.10 – Vibrační lať [30] 
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7.3.7. Torkretovací pumpa na beton SSB 14  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torkretovací stroj bude použit při betonáži hřebíkové stěny ztužující východní stěnu stavební 
jámy. Přepravu na staveniště bude zajišťovat nákladní auto MERCEDES SPRINTER 
s valníkem. 
Časové nasazení: od 22.3. 2021 do 2.4. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické parametry: 
Výkon 0,5 – 3 m3/hod 
Spotřeba vzduchu 
(dopr. Vzd. 40 m) 

2–5 m3/hod 

Tlak vzduch 0,5 – 0,6 MPa 
Jmenovité napětí 400 V 
Jmenovitý proud 1900 W 
Dopravní vzdálenost 
horizontálně 

200 m 

Dopravní vzdálenost 
vertikálně 

80 m 

Délka 1.000 mm 
Šířka 780 mm 
Výška 980 mm 

Obr. 42.7.11 – Torkretovací pumpa [31] 
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7.4. Ostatní stroje 
7.4.1. Smykový nakladač CAT 226 

 
Technické parametry:  
Výkon motoru 49,6 kW 
Jmenovitá nosnost 703 kg 
Hmotnost 2 588 kg 
Max. nakládací výška 2 818 mm 
Rozměry (d / š / v) 2 530 (3 240) / 1 490 / 2 030 mm 
Šířka lopaty 1 524 – 1 676 mm 
Statické klopné zatížení 1 407 kg 
Objem lopaty 0,36 m3 
 
Smykem řízený nakladač bude z důvodu multifunkčnosti využíván v průběhu celé stavby 
k odstranění dřevin, jako pomocný nakladač, k manipulaci se zeminou, manipulaci s paletami, 
čištění komunikace. Přepravu na staveniště bude zajišťovat nákladní auto s hydraulickou 
rukou IVECO. 
Časové nasazení: průběžně po celou dobu výstavby tedy od 1.3. 2021 do 4.8. 2023 
 

Obr. 43.7.12 – Smykový nakladač [32] 
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7.4.2. Silo s příslušenstvím 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Silo s kontinuální míchačkou bude používáno při provádění vnitřních omítek. V případě, že si 
přepravu bude zajišťovat zhotovitel sám, bude pro tento účel použito nákladní auto s 
hydraulickou rukou IVECO. 
Časové nasazení: průběžně od 25.7. 2021 do 27.1. 2023 
 
7.4.3. Omítačka M-TEC M280 

 
 
 
Omítačka bude sloužit k přepravě suché omítkové směsi a následnému zpracování s vodou 
dále bude omítková směs pomocí omítačky nanášena na stěny. Suché směsi budou 
do omítačky dopravovány ze sila také pomocí silomatu. Přepravu stroje na staveniště bude 
zajišťovat nákladní auto MERCEDES SPRINTER s valníkem. 
Časové nasazení: průběžně od 25.7. 2021 do 27.1. 2023 
 

Technické parametry:  
Průměr sila 2,1 m 
Objem sila  12,5 m3 
Míchací výkon sila 40 l/min 
Napájení sila 400 V, 32 A, 5x2,5 mm 
Příkon sila 4 kW 
Míchací výkon míchačky 45-90 l/min 
Příkon míchačky 5,5 kW 
Napájení míchačky 400 V 
Vodní přípojka 3/4“, tlak 2,5 bar 

Technické parametry:  
Množství 22 l/min. 
Čerpací motor  5,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Dopravní vzdálenost 40 m 
Dopravní výška 20 m 
Dopravní motor 1,1 kW, 400 V, 50 Hz 
Napájení 400 V, 3 fáze, 50 Hz 
Max. dopravní tlak 30 bar 
Délka 1 545 mm 
Šířka  636 mm 
Výška 1 480 mm 
hmotnost 210 kg 

Obr. 44.7.13 -Silo s příslušenstvím [33] 

Obr. 45.7.14 – Omítačka [34] 
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7.4.4. Silomat M-TEC F140 TYP IV PLUS 

 
 
 
Silomat bude sloužit k přepravě suchých omítkových směsí ze sila do omítačky. Přepravu 
stroje na staveniště bude zajišťovat nákladní auto MERCEDES SPRINTER s valníkem. 
Časové nasazení: průběžně od 25.7. 2021 do 27.1. 2023 
 
7.4.5. Vibrační deska 
 

 
 
Vibrační deska bude na stavbě použita ke zhutňování zeminy při obsypu základové 
konstrukce, zásypu stavební jámy okolo již zbudovaných stěn a zhutnění podkladních vrstev 
komunikačních ploch při vnějších dokončovacích prací. Přepravu stroje na staveniště bude 
zajišťovat nákladní auto MERCEDES SPRINTER s valníkem.  
Časové nasazení: od 18.10. 2022 do 22.10. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické parametry:  
Kompresor 140 m3/h 
Hnací motor 7,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Napájení 400 v, 50 Hz, 3 fáze 
Rozměry 1050 x 550 x 650 mm 
Hmotnost  230 kg 

Technické parametry:  
Typ  vibrační deska  
Objem motoru  270 cm3 
Výkon  6.6 kW 
Hmotnost  162 kg 
Odstředivá síla  30500 N 
Počet úderů za min.  4000  
Hloubka stlačení  50 cm 
Objem nádrže  6 l 
Pojezd ano  
Hlučnost  107 dB 

Obr. 46.7.15 – Silomat [35] 

Obr. 47.7.16 – Vibrační deska [36] 
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7.5. Stroje pro primární dopravu po staveništi 
Posouzení, zda vyhovují zvedací mechanismy potřebám na staveništi je součástí přílohy 
C.05 – Posouzení zvedacích mechanismů 
 

7.5.1. Hlavní věžový jeřáb TEREX CTT121A-5  

 

Obr. 48.7.17 – Hlavní věžový jeřáb [37] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hlavní věžový jeřáb bude na staveništi využíván k přesunu těžkých břemen po staveništi. 
Stroj bude na stavbu umístěn ve fázi zakládání stavby a demontován bude při provádění 
vnitřních a vnějších dokončovacích prací. Stavba jeřábu na místě staveniště proběhne 
za pomocí autojeřábu Liebherr 1055/1. Doprava na staveniště bude na podvalníku 
s tahačem. 
Časové nasazení: průběžně od 12.4. 2021 do 29.7. 2022 
 
 
 
 

Technické parametry:  
Dosah max. 45 m  
Výška háku  33,5 m 
Max. nosnost 5 000 kg/25 m 
Max. nosnost na konci ramene 2 500 kg/45 m 
Napájení 400 V 
Šířka včetně založení 3,8 m 
Celková hmotnost  43,7 t 
Příkon  37 kW 
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7.5.2. Autojeřáb LIEBHERR LTM 1100 

 
 
 
 
 
 
 

 
Autojeřáb bude na staveništi při montáži a demontáži hlavního věžového jeřábu. Doprava 
na staveniště bude po vlastní ose. 
Časové nasazení: 12.4.-14.4. 2021, 27.7.-29.7. 2022 
 
 
 
 
 

Technické parametry:  
Max. nosnost 100 t na 3 m 
Max. zdvih 52 m + 19 m 
Max. vyložení 0,5 t na 60 m 
Rozměry 13630 x 2750 x 3895 mm 

Obr. 49.7.18 – Autojeřáb [38] 
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7.5.3. Vedlejší věžový jeřáb LIEBHERR L1-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vedlejší věžový jeřáb bude užíván především pro zrychlení stavebních prací. Strojem bude 
sloužit k vykládce materiálu na skládku a k podružné manipulaci s materiálem na staveništi. 
Jeřáb bude ovládán na dálku, a to buď pracovníkem s povolením pro jeho manipulaci nebo 
přímo jeřábníkem z hlavního věžového jeřábu. Jeřáb je samo stavitelný. Doprava 
na staveniště bude na podvalníku s tahačem.  
Časové nasazení: průběžně od 26.7. 2021 do 22.4. 2022 
 

Technické parametry:  
Dosah max. 30 m  
Výška háku při skloněném rameni max. 21,3 m 
Výška háku při zdviženém rameni max. 29,5 m 
Max. nosnost 4000 kg/ 9,5 m 
Max. nosnost na konci ramene 1050 kg/30 m 
Napájení 400 V 
Betonová zátěž – poloměr otáčení 2,2 m 
Hmotnost ocelové konstrukce jeřábu 
s podvozkem a základní zátěží 

15,5 t 

Celková hmotnost pro přepravu 19,3 t 
Dálkové ovládání ANO 
Příkon  20 kW 

Obr. 50.7.19 – Vedlejší věžový jeřáb [39] 

Obr. 51.7.20 – Vedlejší jeřáb v převozní poloze [39] 
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7.5.4. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 

  
 
 
 
Stavební výtah bude používán pro přepravu stavebního materiálu do jednotlivých 
nadzemních podlaží v době dokončovacích prací. Přepravu na staveniště bude zajišťovat 
nákladní auto s hydraulickou rukou IVECO. 
Časové nasazení: průběžně od 22.4. 2022 do 27.1. 2023 
 

7.6. Stroje pro sekundární doprava na staveniště 
7.6.1. Tahač Iveco s podvalníkem Goldhofer STZ L5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tahač s podvalníkem bude využit při přepravě vrtné soupravy z půjčovny na staveniště a 
zpět. 
Časové nasazení: 4.4. 2021, 4.6. 2021 

Technické parametry:  
Rozměry koše 160 x 140 x 110 cm 
Přeprava nákladu i osob 
Nosnost 850 kg 
Rychlost zdvihu 12/24 m/min 
Dopravní výška 100 m 
Pohon 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz 

Technické parametry: 
Hmotnost přívěsu 18.000 kg 
Hmotnost tahače 7500 kg 
Zatížení na nápravu 5 x 10.000 kg 
Hrubá hmotnost 68.000 kg 
Nosnost 52.500 kg 
Délka tahače 6,8 m 
Výška tahače 3,23 m 
Šířka tahače 2,55 m 

Obr. 52.7.21 – Stavební výtah [40] 

Obr. 53.7.22 – Tahač s podvalníkem [41] 
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7.6.2. Tahač – Iveco Stralis AT 440S42 T/P + 3nápravový valníkový návěs se 
stahovatelnou plachtou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahač s návěsem bude využit při přepravě hlavního věžového jeřábu z půjčovny 
na staveniště a zpět. 
Časové nasazení: 12.4.-14.4. 2021, 27.7.-29.7. 2022 
 
7.6.3. Nákladní vůz VOLVO FMX 500 6x6 

 
 

 

Nákladní vůz bude použit pro vývoz vytěžené zeminy ze stavební jámy. Stroj bude dopraven 
na staveniště po vlastní ose. 
Časové nasazení: průběžně od 15.3. 2021 do 19.3. 2021 

Technické parametry:  
Vnitřní délka ložné plochy 13,62 m 
Vnitřní šířka ložné plochy 2,48 m 
Vnitřní výška ložné plochy 2,7 m 
Délka 8,8 m 
Hmotnost přívěsu 6 t 
Hmotnost tahače 6,7 t 
Výška tahače 3,9 m 
Šířka tahače 2,55 m 
Délka tahače 8,8 m 
Výkon tahače 369 kW 
  

Technické parametry:  
Celková hmotnost: 26 000 kg / 29 000 kg 
Provozní hmotnost: 12 760 kg 
Užitečná hmotnost: 13 240 kg 
Povolená hmotnost 
soupravy: 

44 000 kg / 70 000 kg 

Celkové rozměry (dxšxv): 7800 x 2550 x 3400 mm 
Ložná plocha (dxšxv): 4900 x 2380 x 1000 mm 
Objem ložné plochy: 11,662 m3 

Obr. 54.7.23 – Přívěs [42] 

Obr. 55.7.24 – Nákladní vůz Volvo [43] 
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Výpočet počtu nasazených vozů pro odvoz vytěžené zeminy: 
Doba jízdy plný:   0,5 h 
Doba jízdy prázdný:   0,4 h 
Vykládka    20 s = 0,006 h 
Doba pracovního cyklu nakladače 50 s = 0,0138 h 
Doba pracovního cyklu nákl. vozu = 0,5+0,4+0,006+0,0138*12 = 1,072 h 
Objem lopaty nakladače  1,0 m3 
Objem korby nákladního vozu  11,66 m3 
Počet pracovních cyklů nakládání 12 
Výkon nakladače QN = 1/0,0138 = 72 m3/hod 
Výkon nákladního vozu QV = 11,66/1,072 = 10,88 m3/hod 
Počet nákladních vozidel P = 72/10,88 =6,6 ks 
Pro plné využití pracovního výkonu nakladače bude použito pro odvoz zeminy 7 nákladních 
vozů. 

 
7.6.4. Vůz s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H + 2 – nápravový 

sklápěcí přívěs 
 

 

  

 

 
 
Vozidlo bude sloužit v době výstavby k přepravě strojů a různého stavebního materiálu 
na staveniště a k vývozu staveništních kontejnerů s velkokapacitním odpadem. Stroj bude 
dopraven na staveniště po vlastní ose. 
Časové nasazení: 1.3. 2021 a dále průběžně do konce výstavby od 26.7. 2021 do 4.8. 2023 
 

Technické parametry:  
Hydraulická ruka HIAB 330 
max. nosnost ruky 12 t 
max. výška 16 m 
max. boční dosah 12,5 m 
Užitečná nosnost vozidla 8 t 
Možnost připojení přívěsu 6 t 
Náprava 6x4 
Podjezdová výška 3,8 m 

Přívěs  
Rozchod kol 4 500 mm 
Výška bočnic 780 mm 
Vnitřní délka korby 6600 mm 
Vnitřní šířka korby 2460 mm 
Nosnost 13 t 
Přípustná celková hmotnost 18 t 
Objem skříně 12,7 m³ 

Obr. 56.7.25 – Nákladní vůz Iveco s přívěsem [44] 
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7.6.5. MERCEDES SPRINTER valník 314 CDI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dopravní automobil bude sloužit přepravě drobného materiálu nebo strojů na staveniště. 
Stroj bude dopraven na staveniště po vlastní ose. 
Časové nasazení: průběžně po celou dobu výstavby tedy od 1.3. 2021 do 4.8. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické parametry: 
Nosnost 1 510 kg 
Výkon  105 kW 
Rozměr valníku 2 030 / 4 300 mm 
Rozvor náprav 4 325 mm 

Obr. 57.7.26 – Nákladní vůz Mercedes Sprinter s valníkem [45] 
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7.7. Časové nasazení strojů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.... Počet použitých strojů 
 

Zdroj: vytvořil autor 

Tabulka 10.7.1 – Časové nasazení strojů 
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8.1. Obecné informace o stavbě 
8.1.1. Obecné informace o stavbě 
Viz samostatná kapitola č. 1 - Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 
 
Datum zahájení prací 5.4. 2021 
 
8.1.2.  Obecné informace o procesu  
Jedná se o proces provádění základové konstrukce stavby, ta zahrnuje vrtané piloty 
základové pasy a základovou desku. Technologický předpis se zaměřuje na provádění ŽB 
vrtaných pilot, obvodových základových pasů a základové desky. Prováděné piloty budou 
velkoprůměrové o průmětu 600 nebo 900 mm. Délka piloty se pohybuje v rozmezí 7–10 m. 
Základové pasy spojují piloty v západní části v místě budoucích parkovacích míst. Dále jsou 
pásy vytaženy po obvodu při severní a jižní straně stavby. Pasy jsou široké 800 a 300 mm. 
Výška pasů bude 500 mm. V ploše základové desky budou dvě místa výtahových šachet, 
která budou snížena. Horní hrana ve výtahové šachtě bude o 800 mm níž než horní hrana 
základové desky. Před prováděním základové desky bude nutno tedy vytvořit základovou 
konstrukci šachet. Dno šachet bude obdobné konstrukce jako základová deska, po obvodu 
budou ŽB stěny tl. 300 mm. Základová deska pak překryje v celé ploše stavby konstrukce 
pod ní, kromě míst výtahových šachet. Tloušťka samotné základové desky je 300 mm. 
Pod základovou deskou bude ale potřeba vylít podkladní beton v tloušťce 100 mm, na tento 
beton budou přitaveny asfaltové pásy jako hydroizolace proti spodní vodě. Asf. pásy pak 
budou překryty ochranou vrstvou betonu tl. 30 mm, na kterou se nakonec zřídí základová 
deska. Beton pilot bude třídy C20/25-XC2-Cl 0,2-Dmax 22-S3, pro základové pasy bude 
použita třída C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3 a pro základovou desku bude použita třída 
betonu taktéž C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3. Vyztužení prvků bude z ocele B 500B a kari 
sítě s oky 100/100 mm. Minimální krycí vrstva výztuže základové desky a pasů bude 25 mm. 
Minimální krytí šroubovice piloty bude ve vodorovném směru 70 mm a ve svislém směru 
80 mm. 
Vrtání pilot bude prováděno z výškové úrovně 0,5 m nad základovou spárou. Vrtání bude 
zajištěno rotačně náběrové technologií vrtání. Pažení vrtu bude zajištěno pomocí výpažnice. 
Po vyvrtání bude vrt vyplněn čerstvým betonem, do kterého následně bude zavibrován 
ocelový armokoš. Svislé pruty armokoše budou trčet z betonu pilot a po založení stavby na ni 
bude navázána výztuž sloupů ŽB skeletu.  
Po zhotovení pilot bude následovat odtěžení zeminy na základovou spáru a vybagrování rýh, 
do kterých se zhotoví bednění základových pasů. Před zhotovením bednění pasů budou 
nejprve odbourány hlavy pilot. V místě výtahových šachet bude proveden výkop a 
vybetonována základová deska i s podkladními vrstvami včetně hydroizolace asf. pásů. Dle 
projektové dokumentace je ŽB konstrukce základové desky navržena na odbednění při 50 % 
pevnosti betonu. Technologická přestávka pro dosažení 50 % pevnosti betonu základové 
desky výtahových šachet bude 3 dnů při průměrné denní teplotě 19,8 °C (teplota i výpočet 
doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 1.6. 2019 dle informací Českého 
hydrometeorologického ústavu).  
Dále bude zhotoveno bednění stěn výtahových šachet opět včetně hydroizolace a 
ochranných vrstev. Technologická přestávka pro dosažení 50 % pevnosti betonu stěn 
výtahových šachet bude 3 dnů při průměrné denní teplotě 19,05 °C (teplota i výpočet doby 
odbednění jsou vztaženy ke dnu 8.6. 2019 dle informací Českého hydrometeorologického 
ústavu).  Betonáž spodní části výtahových šachet a základových pasů bude probíhat pomocí 
čerpadla, které je součásti vozidla autodomíchávače.  
Po odbednění základových pasů a spodní části stěn výtahových šachet se osadí veškeré 
technické rozvody umístěné pod základovou deskou a připraví se zemina základové spáry 
v celé ploše budoucí desky. Dále se provede bednění, výztuž a betonáž desky. Technologická 
přestávka pro dosažení 50 % pevnosti betonu základové desky bude 2 dnů při průměrné 
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denní teplotě 24,15 °C (teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 20.7. 2019 
dle informací Českého hydrometeorologického ústavu). Základová deska bude 
vybetonována pomocí autočerpadla. Podrobné technické řešení v kapitole 8.7. Pracovní 
postup.  
 

8.2. Materiály  
8.2.1. Výpočet materiálu 

Dodávka materiálů od dodavatelů: 
 Čerstvý beton 

ČR Beton Bohemia spol. s r.o. 
Ul. Tovární 66, 381 01 Český Krumlov 

 Ocelová výztuž 
ČR Beton Bohemia spol. s r.o. - armovna Český Krumlov 
Ul. Za Jitonou, 381 01 Český Krumlov 

 Systémové bednění 
Česká Doka bednicí technika spol. s r.o. centrála Praha 
Ul. Za Avií 868, 196 00 Praha 9 – Čakovice 

 
Tabulka 11.8.1 – Materiál základových konstrukcí 

Zdroj: vytvořil autor 
8.2.2. Doprava materiálu 
8.2.2.1. Primární  
Primární dopravu materiálu budou zajišťovat: 
 Autodomíchávač LIEBHERR na podvozku TATRA PHOENIX – betonáž základových pasů 

(objem 6 m³) 
 Autodomíchávač MAN TGS 35.420– betonáž základové desky (objem 9 m³) 
 Tahač s návěsem – doprava komponentů systémového bednění a armovací výztuž 
 Tahač s podvalníkem Goldhofer STZ L5 – doprava vrtné soupravy 

Materiál Poznámka Potřeba 
Potřeba 

+ ztratné 

ŽB PILOTY    

Beton třídy C20/25 C20/25-XC2-Cl 0,2-Dmax 22-S3 223,08 m3 223,08 m3 

Ocel B 500B Armokoše  44,75 t 44,75 t 

ŽB ZÁKLADOVÉ PASY    

Beton třídy C25/30 C20/25-XC2-Cl 0,2-Dmax 22-S3 50,01 m3 50,01 m3 

Ocel B 500B Prutová výztuž 6,00 t 6,00 t 

Bednění  Doka 142,15 m2 142,15 m2 

ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA    

Beton třídy C25/30 C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3 524,17 m3 524,17 m3 

Ocel. výztuž ze svařovaných sítí Kari sítě 8/100-8/100 45,21 t 45,21 t 

Bednění  Doka 76,37 m2 76,37 m2 

Asf. penetrace  PENETRAL ALP 1699,78 m2 1699,78 m2 

Asfaltové pásy Glastek 40 special mineral 1203,10 m2 1203,10 m2 

ŽB STĚNY VÝTAHOVÝCH 
ŠACHET 

   

Beton třídy C30/37 C20/25-XC2-Cl 0,2-Dmax 22-S3 6,84 m3 6,84 m3 

Ocel B 500B Prutová výztuž 1,37 t 1,37 t 

Bednění  Doka 45,60 m2 45,60 m2 
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8.2.2.2. Sekundární  
Sekundární dopravu materiálu po staveništi budou zajišťovat: 
 Autočerpadlo SCHWING S 39 SX – betonáž základové desky 

(boční dosah 37,3 m; výškový dosah 41,6 m; výkon 160 m3 / h) 
 

8.2.3. Skladování materiálu 
Skladovací plocha je vyznačena ve výkresu zařízení staveniště. Skladovací plocha bude 
zpevněna pomocí směsného recyklátu (beton, cihla, keramika) 10-50 mm, tl. 150 mm 
na geotextílii. Pro uskladnění drobného materiálu bude využit uzamykatelný sklad. Veškeré 
materiály budou skladovány v původních obalech. Veškerá výztuž bude skladována 
na dřevěných prokladcích 150/150 mm. Výztuž základové desky bude skladována 
ve skupinách podle druhu v ploše základové desky. Ostatní výztuž včetně ocelových 
armokošů budou skladovány na skládce materiálu. Dodávky výztuže budou průběžné 
dle prováděných konstrukčních prvků. Mezi jednotlivými materiály se budou udržovat 
průchozí mezery min. 600 mm. Bednění základových pasů bude skladováno na paletách 
určených dodavatelem a ostatní prvky bednění v ocelových koších, ve kterých byly dovezeny. 
Prvky bednění budou skladovány na skládce materiálu. Dílce bednění budou skladovány max. 
do výšky 1,8 m.  
 

8.3. Převzetí pracoviště 
Před zahájením výstavbového procesu zakládání stavby bude stavba ve fázi, kdy bude 
dokončen výkop hlavní stavební jámy ve výškové úrovni 0,5 m nad navrhovanou základovou 
spárou. Stěny výkopové jámy při východním okraji budou svahovány a zpevněny 
tzv. hřebíkováním. Železobeton hřebíkové stěny bude po technologické přestávce v pevnosti 
alespoň 30 %, tzn. doba zrání betonu stěny bude alespoň 2 dny při průměrné teplotě 11,9 °C 
(teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 03.04.2019). Budou úplně nebo 
částečně zhotoveny inženýrské objekty kanalizace, vodovodu, CZT, el. energie NN, 
sdělovacího vedení, venkovního osvětlení a přeložky kolektoru. Veškeré rozvody mimo 
rozvody v ploše základové desky budou připraveny, aby po dokončení prací na pilotách a 
odtěžení zeminy na nezačištěnou základovou spáru, mohly být zhotoveny zbývající části 
těchto rozvodů v ploše pod základovou deskou. Konstrukce kolektoru bude po technologické 
přestávce v pevnosti alespoň 100 %, tzn. doba zrání betonu stěny bude 28 dnů. Veškeré 
rozvody a konstrukce musí být provedeny dle platné PD. 
 

8.4. Pracovní podmínky 
8.4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky 
Práce budou probíhat za příznivých teplotních podmínek 5–30 °C. Předpokládaná teplota 
v období provádění základové konstrukce je vztažena k měsíci červnu a červenci 2019, kdy 
byla průměrná teplota v červnu byla 23,1 °C a v červenci 21,6 °C. 
Dle časového harmonogramu bude započata betonáž základové desky dojezdů výtahu 
1.7. 2021, stěn dojezdů výtahů 8.7. 2021 a hlavní základové desky 20.7. 2021. 
Pokud průměrná denní teplota klesne pod 5 °C bude záměsová voda a kamenivo ohřívány 
při výrobním procesu čerstvého betonu a konstrukce při procesu tuhnutí a tvrdnutí bude 
chráněna plachtami, které zabrání unikání hydratačního tepla a budou použity ohřívače 
zajišťující teplotu konstrukce alespoň 5 °C. Dále se čerstvý beton nebude ukládat 
na konstrukci chladnější než 0 °C.  
Pokud průměrná denní teplota stoupne na 30 °C bude při výrobním procesu do čerstvého 
betonu přidávána přísada zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí a při procesu tuhnutí a tvrdnutí 
bude konstrukce chráněna proti přímému slunečnímu záření zakrytím plachtami. Dále bude 
zajištěno dostatečné zásobení konstrukce ochranou vodou pro zajištění plynulého 
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hydratačního procesu. Práce neprovádíme za silného deště - 1 mm srážek/hod, rychlost větru 
maximálně 11 m/s. Práce nebudou probíhat při poklesu viditelnosti pod 30 m. 
Práce neprovádíme při sněžení. [18] 
S ohledem na hlukovou náročnost bude práce vrtné soupravy bude probíhat max. 2 hodiny 
v kuse s následnou min. 15 minut trvající pauzou.  
Při provádění betonářských prací bude konstrukce základové desky rozdělena do tří celků 
prováděných ve třech pracovních dnech. V tomto případě po dohodě s vedením nemocnice 
budou práce z technologického hlediska probíhat bez přestávek. Každý den bude 
vybetonován jeden celek. V době provádění betonáže základové desky s obsahem betonu 
318 m3 bude při výkonu dvanácti pracovníků 0,031 m3/h, betonáž v jednom pracovním dnu 
trvat 3,3 h. Tímto budou betonářské práce omezeny s přihlédnutím na hlukovou náročnost a 
zároveň bude opatření technologicky poměrně jednoduše proveditelné.  
 
8.4.2. Vybavenost staveniště 
Na staveništi je zabezpečena dodávka elektrické energie 230 a 400 V z hlavního 
staveništního rozvaděče, který je napojen na areálový rozvaděč. Rozvody vody budou 
napojeny na areálový rozvod umístěný v kolektoru. Skladovací plocha a plocha buňkoviště 
jsou zpevněny směsným recyklátem (beton, cihla, keramika) 10-50 mm, tl. 150 mm 
zhutněným na geotextílii. Staveništní komunikace bude zabezpečena vnitroareálovou 
komunikací nemocnice. Staveniště oplocené mobilním oplocením výšky 1,8 m není vybaveno 
vnitrostaveništní komunikací z důvodu stísněných podmínek na staveništi a v areálu 
nemocnice. Veškeré dodávky probíhají z vnitroareálové komunikace buď přes bránu 
u věžového jeřábu nebo přes mobilní oplocení pomocí zvedacího mechanismu. Zázemí 
pro pracovníky a vedení stavby je tvořeno stavebními buňkami, které obsahují, jak 
technickou, tak hygienickou část. Jedna buňka slouží jako uzamykatelný sklad drobného 
materiálu. Vstup pro pracovníky je umístěn přímo v prostoru buňkoviště. Vybavení pro první 
pomoc a hasící přístroj jsou umístěny v kanceláři mistra. 
 
8.4.3. Instruktáž pracovníků 
Stavbyvedoucí seznámí pracovníky s možnými riziky, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění prací na železobetonové monolitické základové konstrukce na staveništi. Všichni 
pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první 
pracovní směnnou. Všichni pracovníci se seznámí se všemi pracovními postupy na stavbě. 
Podpisem do protokolu pracovníci potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. 
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8.5. Personální obsazení 
Tabulka 12.8.2 – Personální obsazení 

Profese Počet Požadavky na pracovníka 

Vedoucí čety 1 
Středoškolské vzdělání technického oboru s maturitou nebo vyučení 
s výučním listem v betonářském oboru. 

Obsluha vrtné 
soupravy 

1 
Oprávnění k řízení a manipulaci vrtné soupravy CASAGRANDE B180 
HD  

Obsluha 
stacionárního 
čerpadla 

1 Oprávnění k ovládání stacionárního čerpadla 

Tesař 9 
Vyučení s výučním listem v tesařském oboru, povolení pro práci 
s motorovou pilou a osvědčení o práci se systémovým bedněním DOKA 

Vazač oceli 9 
Vyučení s výučním listem jako železář, povolení pro práci se svářečkou, 
svářečské zkoušky 

Betonář  9 Vyučení s výučním listem v betonářském oboru 

Vazač břemen 1 Vazačské zkoušky materiálu pro manipulaci jeřábem 

Pomocný dělník 1 Proškolení pro betonáž monolitických konstrukcí 

Zdroj: vytvořil autor 

8.6. Stroje a pracovní pomůcky 
8.6.1. Velké stroje 
 Stacionární čerpadlo PUTZMEISTER P 718 TD     1 ks 
 Vrtaná souprava CASAGRANDE B180 HD     1 ks 
 
8.6.2. Elektrické stroje a nářadí 
 AKU vazač armovací oceli MAX RB398     1 ks 

(napájení 14,4 V) 
 Ohýbačka ocelových prutů VB13Y      1 ks 

(Max. průměr ohýbaného drátu: 13 mm; hmotnost: 12,0 kg; napětí 230 V) 
 Úhlová bruska G13YC        1 ks 

(Průměr kotouče 125 mm; příkon 1500 W; napětí 230 V) 
 
8.6.3. Potřebné nářadí a pracovní pomůcky 
 Vibrační lišta         1 ks 

(palivo – benzín; výkon 0,7 kW) 
 Ponorný vibrátor WACKER IRFU 45/230     1 ks 
 
8.6.4. Měřící pomůcky 
 Laserový nivelační přístroj       1 ks 
 Měrná lať         1 ks 
 Laserový dálkoměr        1 ks 
 Vodováha          1 ks 
 Pásmo           1 ks 
 Svinovací metr         1 ks 
 Skládací metr         1 ks 
 
Více viz samostatná kapitola č.7 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
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8.6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky – OOPP 
Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být opatření reflexní vestou, ochranou 
helmou, rukavicemi, ochrannými brýlemi, ochranou obuví s podrážkou bezpečnou 
proti propíchnutí hřebíků a vyztuženou špičkou, vhodným oblečením a chrániči sluchu. 
Vazači budou mít reflexní vesty modré barvy, aby se odlišili od ostatních pracovníků. 
 

8.7. Pracovní postup 
8.7.1. Vytyčení místa vrtu 
Před započetím hloubících prací musí být nejprve zaměřena místa jednotlivých vrtů. Měření 
provede geodet. Do vyhloubené stavební jámy budou zaměřeny jednotlivé pozice vrtů a 
místo zaměření se označí vytyčovacím kolíkem ve středu piloty.  

 
8.7.2. Vrtání pilot 
Vrty budou hloubeny rotačně náběrovou technologií (metoda LDP) a zemina bude zajištěna 
proti sesuvu vrtáním do výpažnice. Pracovní nástroj (vrták) vrtné soupravy bude ustanoven 
nad vytyčovací kolík, při tom musí být zajištěna svislost pracovního nástroje. Svislost bude 
ověřena ve dvou na sebe kolmých směrech pomocí vodováhy. Po takto připravené vrtací 
soupravě, můžou být zahájeny vrtné práce. Po odvrtání každého 1 m zeminy bude průběžně 
kontrolována svislost zařízení. 
V průběhu bude obsluha vrtné soupravy kontrolovat složení odtěžené zeminy oproti 
předpokladům projektu. Do protokolu bude zaznamenáno výšková úroveň změny, druh 
zeminy a úroveň výskytu spodní vody. Zjištěné změny budou nahlášeny vedení stavby, které 
zajistí patřičná opatření.  

 
8.7.3. Vyztužování pilot 
Do vrtu zapaženého výpažnice bude vložen armokoš. Armokoš před vložením do vrtu 
zkontroluje statik. Armokoš bude osazen distančními tělesy a uchycen vazači na rameno 
vrtné soupravy a obsluha soupravy ho spustí do vrtu. Distanční tělesa zajistí dostatečné krytí 
výztuže betonem, proto musí být spuštěn ve svislé poloze. Svislé pruty armokoše budou čnět 
z vrtu do požadované výšky min. 1030 mm nad úroveň základové spáry, aby na ně mohla být 
po zhotovení základové desky navázána svislá výztuž sloupů.  
 
8.7.4. Betonáž pilot 
Při ukončení vrtání piloty musí být na místě autodomíchávač s připravenou dávkou čerstvého 
betonu, aby pilota mohla být okamžitě po vyvrtání a vložení armokoše zabetonována. Přitom 
ve vrtu nesmí být spodní voda, v případě jejího výskytu, bude těsně před betonáží odčerpána.  

 
8.7.5. Zaměření skutečného provedení pilot 
Po zhotovení pilot bude zaměřena jejich skutečná pozice a provede se zápis do stavebního 
deníku. 

 
8.7.6. Zemní práce 
Zemina kolem pilot v ploše základové desky bude strojně odtěžena do hloubky 100 mm 
nad začištěnou úrovní základové spáry. Při odtěžování musí být brán zřetel, aby nedošlo 
k poškození samotných pilot. Zemina okolo pilot bude odtěžena ručně.  
V místě parkovacích míst bude zemina odtěžena na výšku -1,130 m pod výškovou 
úroveň 0,000.  
V místě, kde jsou navrženy výtahové šachty bude zemina strojně odtěžena na hloubku 
100 mm nad základovou spárou výtahové šachty. Okolní zemina bude zajištěna proti sesuvu 
svahováním. Okolo navržených stěn šachet bude zemina odtěžena do vzdálenosti 800 mm, 
aby bylo zajištěno dostatečné místo pro práci při provádění stěn. 
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8.7.7. Odbourání hlav pilot 
Z důvodu dostatečného provázání výztuže základové desky s výztuží pilot, musí být 
odbourán zatvrdlý beton hlavy pilot v hluché výšce piloty tzn na úroveň nezačištěné 
základové spáry. 

 
8.7.8. Provedení technických rozvodů pod základovou deskou 
Před započetím prací na základové desce musí být zhotoveny všechny technické rozvody 
v ploše desky. Strojně budou vyhloubeny rýhy v požadovaných trasách. Do vyhloubených rýh 
budou vkládány jednotlivé technické rozvody. Vnitřní část rozvodů bude napojena 
na venkovní, které už v této době budou připraveny k napojení.  

 
8.7.9. Provádění spodní části výtahových šachet 
Spodní část výtahových šachet bude založena základovou deskou na hlavy pilot. Nejprve 
bude na ručně začištěnou základovou spáru vylit podkladní beton v tloušťce 100 mm. 
Po technologické přestávce 1 dne budou na podkladní beton přitaveny hydroizolační 
asfaltové pásy, které budou následně překryty krycí vrstvou betonu v tloušťce 30 mm. Pásy 
se přitavují na napenetrovaný asfaltovou emulzí. Penetrace se ručně pomocí válečku nanáší 
v celé ploše. Po technologické přestávce 1 dne bude zhotoveno bednění základové desky. 
Do bednění bude vyvázána výztuž. Výztuž bude spojována pomocí vázacího drátu. Minimální 
krytí výztuže bude zajištěno instalací distančních těles, které navrhne statik. V místech, kde 
nad deskou jsou navrženy ŽB stěny budou pruty ocelové výztuže vytaženy nad konstrukci 
základové desky, aby při vytváření výztuže stěn mohli být svislé pruty napojeny na tuto 
výztuž. Dále bude výztuž napojena na výztuž armokoše pilot pod základovou deskou. 
Základová deska bude vybetonována v tl. 300 mm pomocí stacionárního čerpadla. Čerstvý 
beton bude hutněn vibrační lištou. Technologická přestávka pro dosažení 50 % pevnosti 
betonu základové desky výtahových šachet bude 3 dnů při průměrné denní teplotě 19,8 °C 
(teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 1.6. 2019 dle informací Českého 
hydrometeorologického ústavu). 
Po zhotovení základové desky bude vyvázána výztuž stěn šachet. Svislé pruty budou 
navázány na ocelovou výztuž, která bude svisle trčet ze základové desky. Vodorovné pruty 
jsou vázány na svislé pomocí vázacího drátu. Nakonec se na výztuž osadí distanční tělesa 
pro dodržení minimálního krytí výztuže. 
Po zhotovení výztuže bude okolo ní zřízeno 
systémové rámové bednění 
Doka Framax Xlife. Před osazováním jsou 
rámy z vnitřní strany bednění natřeny 
odbedňovacím přípravkem. Nejprve se osadí 
rám z vnější pak z vnitřní strany k sobě budou 
vzájemně spojeny pomocí závitových tyčí. 
Tyč je provlečena nejprve vnějším rámem 
z vnější strany se osadí matice a z vnitřní 
strany se na tyč navleče distanční trubka 
z umělé hmoty, zbývající část tyče se 
provleče vnitřním rámem a zajistí kotevní 
maticí.  
Ve vodorovném podélném směru se rámy 
k sobě spojují pomocí uni upínači. Rohy 
bednění budou řešeny pomocí prvků vnitřních 
rohů, z vnější strany pak bude jeden vnější 
rám přečnívat druhý kolmý vnější rám. K sobě 
pak budou uchyceny univerzální spojkou. Při bednění stěn výtahových šachet nesmí být 
opomenuty zabednění technických rozvodů procházejících stěnami. Bednění prostupů 

Obr. 58.8.1 – Bednění rohu stěny [46] 
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technických rozvodů bude zhotoveno pomocí řeziva ukotveného mezi bednící rámy. Desky 
řeziva musí být navzájem rozepřeny, aby nedošlo k průhybu desek. 
Čerstvý beton bude do bednění čerpán pomocí čerpadla v autodomíchávači. Beton bude 
hutněn pomocí ponorného vibrátoru uvnitř bednění. Při hutnění nesmí dojít ke styku vibrátoru 
s rámy bednění nebo výztuží. 
Konstrukce bude odbedněna po uplynutí technologické přestávky. Technologická přestávka 
pro dosažení 50 % pevnosti betonu stěn výtahových šachet bude 3 dnů při průměrné denní 
teplotě 19,05 °C (teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 8.6. 2019 
dle informací Českého hydrometeorologického ústavu). Po odbednění budou stěny z vnější 
strany napenetrovány asfaltovou emulzí a konstrukce bude z vnější strany opatřena 
hydroizolačními asfaltovými pásy. Jako ochranná vrstva bude kolem stěn opatřených 
hydroizolací vyzděna přizdívka z CPP tl. 150 mm. Přizdívka bude vyzděna do výškové úrovně 
začištěné základové spáry okolní plochy. 
Nakonec bude budou instalovány technické rozvody do vnitřní části šachet a celá 
konstrukce bude z vnější strany zahrnuta zeminou. Zemina bude hutněna vibračními 
deskami. Vibrování bude probíhat po zasypání každých 300 mm výšky zeminy. [46] 
 
8.7.10. Bednění základových pasů 
Bednění základových pasů bude zhotoveno ze systému rámového bednění 
Doka Framax Xlife. Před osazováním jsou rámy z vnitřní strany bednění natřeny 
odbedňovacím přípravkem. Osadí se nejprve jedna strana rámu, jímž se provlečou kotvící 
tyče, z vnější strany se osadí kotvící matice a z vnitřní strany se na tyč navleče distanční 
trubka z umělé hmoty, zbývající část tyče se provleče druhou stranou rámu a zajistí kotevní 
maticí. Horní hrany rámů se k sobě příčně připnou vrchní kotvou, která zajistí i potřebnou 
distanci. Ve vodorovném podélném směru se rámy k sobě spojují pomocí uni upínači. Rohy 
bednění budou řešeny pomocí prvků vnitřních rohů, z vnější strany pak bude jeden vnější rám 
přečnívat druhý kolmý vnější rám. K sobě pak budou uchyceny univerzální spojkou. Prostupy 
základovými pasy budou vybedněny mezi rámy bednění rozepřenými deskami řeziva. [46] 

 
8.7.11. Betonáž základových pasů 
Čerstvý beton bude do bednění čerpán pomocí čerpadla v autodomíchávači. Beton bude 
hutněn pomocí ponorného vibrátoru uvnitř bednění. Při hutnění nesmí dojít ke styku vibrátoru 
s bedněním. Betonáž bude probíhat max. z výšky 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého 
betonu. Základová konstrukce bude vybetonována v jedné výšce. Během procesu 
betonování musí být neustále měřena výška vybetonované konstrukce. Po betonáži je nutno 
ošetřovat konstrukci vodu, která zajišťuje průběh hydratačního procesu. 

 
8.7.12. Odbednění základových pasů 
Dle projektové dokumentace je konstrukce základových pasů navržena na odbednění 
při 50 % pevnosti betonu. Technologická přestávka pro dosažení 50 % pevnosti betonu 
základových pasů bude 2 dnů při průměrné denní teplotě 24,15 °C (teplota i výpočet doby 
odbednění jsou vztaženy ke dnu 20.7. 2019 dle informací Českého hydrometeorologického 
ústavu). Při odbedňování se nejprve uvolní matice kotevních tyčí, které se vytáhnou a 
odstraní se vrchní kotvy.  Dále se uvolní matice univerzální svorek držící upínací kolejnice. 
Následně se odstraní se veškeré bednící rámy. Díry v konstrukci vzniklé kotevními tyčemi se 
zapraví injektážní maltou. Veškeré bednící desky rámů jsou před uskladněním řádně 
očištěny.  
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8.7.13. Začištění základové spáry 
Po odbednění základových pasů bude prostor rastru základových pasů v místě budoucích 
parkovacích míst bude vyplněn štěrkopískovým násypem. Dále bude obsypán a zhutněn 
vnitřní prostor kolem obvodových základových pasů a kolem stěn spodních částí výtahových 
šachet. Zemina se v těchto místech zhutní vibrační deskou a zarovná se do ucelené plochy 
výškové úrovně nezačištěné základové spáry. Dále v celé ploše základové desky bude ručně 
začištěna základová spára na požadovanou výškovou úroveň, aby nedošlo k poškození 
zeminy.  

 
8.7.14. Bednění základové desky 
Po obvodě základové desky bude provedeno bednění z OSB desek a řeziva. OSB desky budou 
zapřeny z vnější strany dřevěnými deskami, které budou zabezpečeny proti posunutí 
dřevěnými kolíky z desek zaražených do země. Zapření desek bude po každém půl metru 
délky bednění. Zevnitř výtahových šachet bude provedeno z desek bednění, které budou 
zakotvené do ŽB stěn pomocí kotvících tyčí. Bednící desky budou z vnitřní strany natřeny 
odbedňovacím nátěrem. 

 
8.7.15. Podkladní beton 
Na začištěnou základovou spáru v ploše vybedněné základové desky bude zhotovena vrstva 
podkladního betonu tl. 100 mm. Čerstvý beton bude vyrovnán a zhutněn pomocí vibrační latě. 
Kolem stěn výtahových šachet bude beton vylit na přizdívku. Hydroizolace stěn z asfaltových 
pásů bude vytažena nahoru a bude volně vyčnívat, aby nedošlo k zalití betonu za hydroizolaci 
a aby mohly být pásy napojeny i ve vodorovném směru. 
 
8.7.16. Hydroizolace 
Hydroizolace základové desky bude ve formě asfaltových pásů natavených na podkladní 
beton. Povrch podkladního betonu bude před natavováním napenetrován nátěrem, aby došlo 
k pevnému spojení asfaltových pásů s podkladem. Jednotlivé asfaltové pásy budou 
vzájemně překrývány v obou směrech alespoň o 80 mm. 
 
8.7.17. Krycí beton hydroizolace 
Na hydroizolační vrstvu z asfaltových pásů bude nanesena tenká vrstva čerstvého betonu 
(cementové mazaniny) v tl. 30 mm, a to z důvodu, aby při vázání výztuže desky nedošlo 
k poškození hydroizolace a vyztužení se provádělo na tvrdém podkladu. 

 
8.7.18. Vyztužení základové desky 
Po technologické přestávce 1 dne může být na krycí vrstvě započato vázání vyztužení 
základové desky z ocelových prutů. Krycí vrstva výztuže bude zajištěna vhodnými 
distančními tělesy dle návrhu statika. Krytí výztuže horní i spodní bude min. 25 mm. 
Jednotlivé pruty výztuže k sobě budou spojovány vázacím drátem. V místě pilot, kde trčí 
výztužné armokoše bude výztuž desky procházet přes výztuž pilot. Na tuto výztuž bude 
po odbednění základové desky navázána výztuž sloupů vrchního skeletu. Výztuž bude 
přebrána statikem. 

 
8.7.19. Betonáž základové desky 
Betonáž desky bude zajištěna autočerpadlem. Čerstvý beton bude pouštěn do bednění 
z výšky max. 1,5 m, aby nedošlo k jeho rozmísení. Pracovníci budou čerstvý beton 
přemisťovat pomocí krabí. Hutnění betonu bude zajištěno pomocí vibrační lišty a ponorného 
vibrátoru. Tloušťka základové desky bude 300 mm. 
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8.7.20. Odbednění základové desky 
Dle projektové dokumentace je konstrukce základové desky navržena na odbednění při 50 % 
pevnosti betonu. Technologická přestávka pro dosažení 50 % pevnosti betonu bude 2 dnů 
při průměrné denní teplotě 24,15 °C (teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 
20.7. 2019 dle informací Českého hydrometeorologického ústavu). Z vnější strany bude 
u dřevěného bednění zrušeny nejprve podpěry a pak budou odstraněny OSB desky. Kolem 
výtahových šachet budou uvolněny ocelové kotvy a odstraněny bednící desky. Díry 
ve stěnách po kotvení budou zapraveny injektážní maltou. 
 

8.8. Kontrola kvality 
Podrobný popis veškerých kontrol včetně mezních odchylek provádění jednotlivých 
konstrukcí je uveden v samostatné příloze B – Kontrolní a zkušební plány. 
Veškeré výsledky kontrol se budou zapisovat do stavebního deníku. 
Provádění monolitického skeletu musí odpovídat těmto normám: 

 
ČSN 73 0210-2  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby 
(732400) ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
(732400) ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
(732403) ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
(732404) ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující 

informace 
(731000) ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a 

zkoušení základové půdy 
(731031) ČSN EN 1536+A1  Vrtané piloty 
ČSN EN 1536  Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
ČSN EN 791  Vrtné soupravy, bezpečnost 
 
8.8.1. Vstupní 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola připravenosti staveniště  
 Skladování materiálu 
 Kontrola dodaného materiálu (bednění, výztuže a čerstvého betonu) 
 
8.8.2. Mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola technického stavu pracovních strojů a pomůcek 
 Kontrola hloubky (výkopu, vrtu nebo rýhy) 
 Kontrola základové spáry 
 Kontrola dodaného materiálu (výztuže a čerstvého betonu) 
 Kontrola vyztužení základových pasů a desky  
 Kontrola betonového povrchu a geometrické přesnosti 
 Kontrola ošetřování betonu 
 
8.8.3. Výstupní 
 Kontrola betonového povrchu 
 Kontrola geometrické přesnosti jednotlivých konstrukcí 
 Kontrola pevnosti betonu 
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8.9. Bezpečnost a ochrana zdravý při práci BOZP 
Pokud dojde k situaci, kdy vrt nebude okamžitě zalit betonem a vytvořena pilota, budou 
jednotlivé díry vrtů ve vzdálenosti min. 1,5 m od hrany vrtu vyznačeny výstražnou páskou 
umístěnou na kůlech ve výšce 1,1 m nad terénem.  
Při vrtání pilot musí mít strojník vždy přehled (oční kontakt) s ostatními členy pracovní čety 
pohybujícími se okolo vrtné soupravy. Při započetí pracovní činnosti vydá vždy výstražný 
signál. 
 
NV č. 136/2016 Sb. o bližších min. požadavcích na BOZP 

II. Stroje pro zemní práce 
1. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 

na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze 
a zajištěno v souladu s návodem k používání.  

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
2. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. [1] 

 
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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. [2] 

Více viz samostatná kapitola č. 14 BOZP vybraných stavebních procesů 
 

8.10. Ekologie  
Pokud dojde k úniku olejů nebo jiných kapalin, bude o této skutečnosti proveden záznam a 
bude se tento problém neprodleně řešit. 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí, nesmí vznikat nadměrná 
prašnost a hluk. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasicí přístroj. 
Všechny stroje musí mít platnou revizní kontrolu.  
Likvidaci odpadů během provádění železobetonového skeletu za pomocí přítomnosti 
kontejnerů na stavbě. Na stavbě budou umístěny jak kontejnery pro recyklovaný odpad, tak 
kontejnery pro staveništní odpad. Motorové oleje, pohonné hmoty a odbedňovací přípravek 
budou skladovány v uzamykatelném skladu na dřevěných paletách umístěných 
v plechových vanách, aby byla zajištěna dvojitá ochrana při vytečení látky z nádoby. 
V případě havárie bude na staveništi přítomna havarijní souprava se sypkým sorbenem.  Dále 
staveniště bude opatřeno speciální vanou určenou pro vymývání čerpadel nebo 
domíchávačů, aby nedošlo k průsakům zbytků čerstvého betonu do spodních vod. Dále bude 
vymezeno místo pro kouření pracovníků, které bude vně prováděného objektu u buněk se 
zázemím pracovníků.  
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí  
č. 93/2016 Sb.  
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Tabulka 13.8.3 – Zatřízení odpadů [8] 

Zdroj: vytvořil autor 
Legenda kategorie odpadu: 
O………ostatní odpad;  
N………nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A………bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B………bude odevzdáno do sběrných surovin 
C………bude předáno k recyklaci 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky 
je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která tento 
souhlas vlastní. Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu 
k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné 
žádosti původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 
185/2001 Sb.). Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení Kat. Druh odpadu Likvidace, uložení 
Místo likvidace 

(společnost) 
15 01 03 O dřevěný obal Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 
15 01 04 O kovový obal Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 

15 01 06 O směs obalových materiálů 
Recyklace Sběrný dvůr 

Český Krumlov 
17 01 01 O beton, cihly Skládka  ProTeren, s.r.o. 
17 02 01 O Dřevo Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 
17 02 02 O Sklo Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 
17 02 03 O Plast Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 
17 04 05 O železo a/nebo ocel Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 
17 05 01 O zemina a/nebo kameny Skládka ProTeren, s.r.o. 

17 07 01 N 
směsný stavební a/nebo demoliční 
odpad 

Skládka nebez. odp. 
ENVISAN-GEM, a.s. 

20 01 05 O 
drobné kovové předměty (např. 
plechovky) 

Recyklace 
ENVISAN-GEM, a.s. 

20 01 09 N olej a/nebo tuk Skládka nebez. odp. ENVISAN-GEM, a.s. 
20 01 10 O Oděv Skládka ENVISAN-GEM, a.s. 
20 01 16 N detergenty, odmašťovací přípravky Skládka nebez. odp. ENVISAN-GEM, a.s. 

20 03 01 O směsný komunální odpad 
Skládka  Sběrný dvůr 

Český Krumlov 
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9.1. Obecné informace o stavbě 
9.1.1. Obecné informace o stavbě 
Viz samostatná kapitola č. 1 - Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 
 
Datum zahájení prací 26.7. 2021 
 
9.1.2. Obecné informace o procesu  
Jedná se o proces provádění betonového tyčového monolitického skeletu 1NP. 
Technologický předpis se zaměřuje na provádění ŽB konstrukce sloupů, stěn a stropní 
desky. Rozměry sloupů jsou 450/450 mm. Stěny jsou široké 200 mm. Tloušťka stropní desky 
je 240 mm. Beton nosných samostatných sloupů bude třídy C30/37-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3, 
pro obvodové stěny, bedněné společně se sloupy i samostatné stěny, bude použita třída 
C30/37-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3 a pro stropní desku bude použita třída betonu taktéž C25/30-
XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3. Vyztužení prvků bude z ocele B 500B a kari sítě s oky 100/100 mm. 
Minimální krycí vrstva výztuže bude 20 mm. Bednění bude montováno z kvalifikovaného 
systémového řešení společnosti Doka. 
Konstrukce sloupů bude založena na vrtaných ŽB pilotách a základové desce. Nejprve se 
vyváže výztuž sloupů, která bude pomocí drátů napojena na výztuž ocelového armokoše 
piloty. Následovat bude bednění sloupů, které se smontuje na montážní ploše a pomocí 
věžového jeřábu bude celé bednění navlečeno na připravenou výztuž opatřenou distančními 
tělesy a zajištěno proti vychýlení při betonáži. Sloupy budou betonovány z bádie pomocí 
věžového jeřábu. Dle projektové dokumentace je ŽB konstrukce sloupů navržena 
na odbednění při 50 % pevnosti betonu. Technologická přestávka pro dosažení 50 % 
pevnosti betonu sloupů bude 3 dny při průměrné denní teplotě 19,9 °C (teplota i výpočet doby 
odbednění jsou vztaženy ke dnu 10.8. 2019 dle informací Českého hydrometeorologického 
ústavu). 
Po odbednění konstrukce sloupů bude smontována vnější strana bednění obvodových stěn. 
Ocelová výztuž stěn bude napojena na vyčnívající pruty výztuže základové desky. Spojování 
jednotlivých prutů výztuže bude pomocí vázacího drátu. Po vyvázání výztuže stěn bude 
výztuž zaklopena i z vnitřní strany bedněním, které se zajistí proti vychýlení systémovými 
prvky.  Betonáž stěn bude prováděna z bádie pomocí věžového jeřábu. Dle projektové 
dokumentace je ŽB konstrukce stěn navržena na odbednění při 50 % pevnosti betonu. 
Technologická přestávka pro dosažení 50 % pevnosti betonu stěn bude 3 dny při průměrné 
denní teplotě 19,9 °C (teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 10.8. 2019 
dle informací Českého hydrometeorologického ústavu). 
Po odbednění stěn bude zřízeno systémové bednění stropu pod celou plochou a po obvodu 
čela budoucí stropní desky. Na bednění bude vyvázána ocelová stropní výztuž. Plocha desky 
bude rozdělena do betonážních celků, které se budou betonovat postupně. Dle projektové 
dokumentace je ŽB konstrukce stropní desky navržena na odbednění při 70 % pevnosti 
betonu. Technologická přestávka pro dosažení 70 % pevnosti betonu stropní desky bude 
8 dnů při průměrné denní teplotě 15,3 °C (teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy 
ke dnu 14.9. 2019 dle informací Českého hydrometeorologického ústavu). Po uplynutí této 
doby bude konstrukce částečně odbedněna. A po uplynutí dalších 20 dní od částečného 
odbednění bude konstrukce úplně odbedněna, ale min. 50 % stojek bude vráceno a bude 
podpírat nadále konstrukci. Časy odbednění jednotlivých konstrukcí jsou navrhovány 
k datumu plánované betonáže dle časového harmonogramu. 
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9.2. Materiály  
9.2.1. Výpočet materiálu 

Dodávka materiálů od dodavatelů: 
 Čerstvý beton 

ČR Beton Bohemia spol. s r.o. 
Ul. Tovární 66, 381 01 Český Krumlov 

 Ocelová výztuž 
ČR Beton Bohemia spol. s r.o. - armovna Český Krumlov 
Ul. Za Jitonou, 381 01 Český Krumlov 

 Systémové bednění 
Česká Doka bednicí technika spol. s r.o. centrála Praha 
Ul. Za Avií 868, 196 00 Praha 9 – Čakovice 
 

Tabulka 14.9.1 – Materiál pro monolitický skelet 

Materiál Poznámka Potřeba 
Potřeba 

+ ztratné 

ŽB SLOUPY + STĚNY    

Beton třídy C30/37 
XC1-Cl 0,2-D max 22-S3 
Stabilizační přísada 

207,09 m3 28,19 m3 

Ocel B 500B Prutová výztuž 46,74 t 46,74 t 

Hlava opěry Doka Framax 200 ks 210 ks 

Kotevní matka s podložkou  3125 ks 3281 ks 

Kotevní tyč 15,0 mm pozinkovaná 0,75 m 555 ks 583 ks 

Kotevní tyč 15,0 mm pozinkovaná 1,00 m 508 ks 533 ks 

Kotevní tyč 15,0 mm pozinkovaná 1,25 m 26 ks 27 ks 

Kotevní tyč 15,0 mm pozinkovaná 1,50 m 4 ks 5 ks 

Napínací svorka  Framax 460 ks 483 ks 

Ochranný koš XS 1,00 m 52 ks 55 ks 

Ochranný koš Výstup XS 20 ks 21 ks 

Opěra bednění  340 IB 100 ks 105 ks 

Prodloužení žebříku XS 2,30 m 59 ks 62 ks 

Připojení  XS na Framax /Alu-framax 60 ks 63 ks 

Připojení XS na plošiny sloupů 20 ks 21 ks 

Rychloupínač  RU Framax 1998 ks 2098 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,30x1,35 m 156 ks 164 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,30x2,70 m 110 ks 116 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,45x1,35 m 51 ks 54 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,45x2,70 m 37 ks 39 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,55x1,35 m 67 ks 70 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,55x2,70 m 66 ks 69 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,55x3,30 m 1 ks 2 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60x1,35 m 31 ks 33 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60x2,70 m 17 ks 18 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90x1,35 m 109 ks 114 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90x2,70 m 63 ks 66 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,70 m 264 277 ks 
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 Zdroj: vytvořil autor 
 
 
 
 
 

Sloupová plošina  Doka 150/90 cm 20 ks 21 ks 

Uni upínač Framax 1407 ks 1477 ks 

Univerzální prvek  Framax Xlife 0,90x0,90 m 52 ks 55 ks 

Univerzální prvek  Framax Xlife 0,90x1,35 m 69 ks 72 ks 

Univerzální prvek  Framax Xlife 0,90x2,70 m 96 ks 101 ks 

Univerzální prvek  Framax Xlife 0,90x3,30 m 1 ks 2 ks 

Univerzální prvek  Framax Xlife 1,20x1,35 m 4 ks 5 ks 

Univerzální prvek   Framax Xlife 1,20x2,70 m 4 ks 5 ks 

Univerzální svorka Framax 10-16 cm 715 ks 751 ks 

Upínací kolejnice Framax 0,90 m 332 ks 349 ks 

Upínací kolejnice Framax 1,50 m 170 ks 179 ks 

Upínač pro vyrovnání Framax 86 ks 90 ks 

Vnitřní roh Framax Xlife 1,35 m 79 ks 83 ks 

Vnitřní roh Framax Xlife 2,70 m 78 ks 82 ks 

Vnitřní roh Framax Xlife 3,30 m 1 ks 2 ks 

Čelní kotva Framax 224 ks 235 ks 

Žebřík  Systému XS 4,40 m 20 ks 21 ks 

ŽB STROPNÍ DESKA    

Beton (stropní deska)  
třídy C30/37 

XC1-Cl 0,2-D max 22-S3 318,04 m2 318,04 m2 

Ocel B 500B Prutová výztuž 83,33 t 83,33 t 

Ocel B 500B Kari sítě 8/150/150 0,34 t 0,34 t 

Stropní  
podpěra Doka EUREX 30 TOP 
450 (včetně svorníku s perem) 

1066 ks 1119 ks 

Opěrná trojnožka  Doka 337 ks 354 ks 

Spouštěcí hlavice  H20 337 ks 354 ks 

Přidržovací hlavice  H20 DF 729 ks 765 ks 

Nosník  Doka H20 TOP P 3,90 m 248 ks 260 ks 

Nosník  Doka H20 TOP P 2,65 m 1768 ks 1856 ks 

Průvlaková kleština  20 82 ks 86 ks 

Obedňovací úhelník  30 cm 48 ks 50 ks 

Sloupek ochranného zábradlí Doka 181 ks 190 ks 

Botka se svorkou pro uchycení 
sloupku ochranného zábradlí 

Doka 51 ks 54 ks 

Svorka pro obednění čela stropní 
desky  

Doka 131 ks 138 ks 

Panel 200/50 cm Dokaplex 21 mm 938 ks 985 ks 

Panel 250/50 cm Dokaplex 21 mm 506 ks 531 ks 

Desky zábradlí 20/120/2500  300 ks 315 ks 

Deska eps tl. 250 mm  
(bednění prostupů) 

 14 ks 15 ks 
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9.2.2. Doprava materiálu 
9.2.2.1. Primární  
Primární dopravu materiálu budou zajišťovat: 
 Autodomíchávač MAN TGS 35.420 (objem 9 m³) 
 Nákladní vůz Iveco – doprava komponentů systémového bednění a armovací výztuž 
 
9.2.2.2. Sekundární  
Sekundární dopravu materiálu po staveništi budou zajišťovat: 
 Věžový jeřáb TEREX CTT121A-5 

(vyložení 45 m / 2,65 t; max. nosnost 2,1 - 27,0 m / 5 t; max. výška zdvihu 33,5 m) 
 Věžový jeřáb LIEBHERR L1-32 
 (vyložení 30 m / 1,0 t; max. nosnost 4,0 t / 9,3 m; max. výška zdvihu 26,6 m) 
 Autočerpadlo SCHWING S 39 SX – betonáž stropní konstrukce 

(boční dosah 37,3 m; výškový dosah 41,6 m; výkon 160 m3 / h) 
 
9.2.3. Skladování materiálu 
Skladovací plocha je vyznačena ve výkresu zařízení staveniště. Skladovací plocha bude 
zpevněna pomocí směsného recyklátu (beton, cihla, keramika) 10-50 mm, tl. 150 mm 
na geotextílii. Pro uskladnění drobného materiálu bude využit uzamykatelný sklad. Veškeré 
materiály budou skladovány v původních obalech. Pruty ocelové výztuže budou skladovány 
na dřevěných prokladcích 150/150 mm. Výztuž bude skladována ve skupinách podle druhu. 
Dodávky výztuže budou průběžné dle prováděných konstrukčních prvků. Mezi jednotlivými 
materiály se budou udržovat průchozí mezery min. 600 mm. Většina součástí bednění 
nebude potřeba skladovat, protože se předpokládá jeho plynulé využití. V případě potřeby se 
bednění bude skladovat na paletách určených dodavatelem a ostatní prvky bednění 
v ocelových koších, ve kterých byly dovezeny. Dílce bednění budou skladovány max. do výšky 
1,8 m.  
 

9.3. Převzetí pracoviště 
Před zahájením výstavbového procesu monolitického skeletu bude stavba ve fázi dokončení 
zakládání stavby. Tedy budou provedeny ŽB piloty, základové pasy a základová deska včetně 
zhotovení spodní části šachet. V celé ploše pod základovou deskou bude podkladní beton 
tl. 50 mm s hydroizolační vrstvou, na které bude ležet základová deska tl. 300 mm. 
Železobetonová konstrukce základové desky bude mít dle návrhu projektové dokumentace 
alespoň 50 % pevnost tzn. doba zrání bude alespoň 2 dny při průměrné denní teplotě 24,15 
°C (teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 20.7. 2019).  Základové pásy 
budou odbedněny a prostor mezi nimi bude vyplněn zemním násypem. V místech budoucích 
svislých ŽB konstrukcí sloupů a stěn budou vyvedeny ocelové pruty, buď ze základové desky 
nebo z konstrukce pilot, na které se navážou svislé pruty výztuže budoucí ŽB konstrukce. 
Veškeré konstrukce musí být provedeny dle platné PD. 
 

9.4. Pracovní podmínky 
9.4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky 
Práce budou probíhat za příznivých teplotních podmínek 5–30 °C. Předpokládaná teplota 
v období provádění hrubé vrchní stavby je vztažena k měsícům srpen, září, říjen, prosinec, 
únor, duben 2019. V těchto měsících byly následující průměrné teploty. Srpen 22,2 °C, 
září 15,7 °C, říjen 10,9 °C, prosinec 1,9 °C, únor 2,6 °C, duben 12,1 °C. Dle časového 
harmonogramu bude započata betonáž sloupů i stěn 10.8. 2021 a stropní konstrukce 14.9. 
2021. Pokud průměrná denní teplota klesne pod 5 °C bude záměsová voda a kamenivo 
ohřívány při výrobním procesu čerstvého betonu a konstrukce při procesu tuhnutí a tvrdnutí 
bude chráněna plachtami, které zabrání unikání hydratačního tepla a budou použity ohřívače 
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zajišťující teplotu konstrukce alespoň 5 °C. Dále se čerstvý beton nebude ukládat 
na konstrukci chladnější než 0 °C. Pokud průměrná denní teplota stoupne na 30 °C bude 
při výrobním procesu do čerstvého betonu přidávána přísada zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí 
a při procesu tuhnutí a tvrdnutí bude konstrukce chráněna proti přímému slunečnímu záření 
zakrytím plachtami. Dále bude zajištěno dostatečné zásobení konstrukce ochranou vodou 
pro zajištění plynulého hydratačního procesu. Práce neprovádíme za silného deště - 1 mm 
srážek/hod, rychlost větru maximálně 8 m/s. Práce nebudou probíhat při poklesu viditelnosti 
pod 30 m. Práce neprovádíme při sněžení. [18] 
S ohledem na hlukovou náročnost strojní sestavy budou betonářské práce u rozměrných 
konstrukcí rozděleny vždy do tří pracovních dnů. A betonované konstrukce budou rozděleny 
do tří pracovních celků. V tomto případě po dohodě s vedením nemocnice budou práce 
z technologického hlediska probíhat bez přestávek. Každý den bude vybetonován jeden 
celek. V době provádění nejrozměrnějších konstrukcí stropních desek s obsahem betonu 
318 m3 bude při výkonu dvanácti pracovníků 0,031 m3/h, betonáž v jednom pracovním dnu 
trvat 3,3 h. Tímto budou betonářské práce omezeny s přihlédnutím na hlukovou náročnost a 
zároveň bude opatření technologicky poměrně jednoduše proveditelné. U méně rozměrných 
konstrukcí bude na stavbyvedoucím, aby dle aktuálních podmínek na staveništi rozhodl, zda 
bude konstrukce provedena v jednom či dvou pracovních dnech. 
 
9.4.2. Vybavenost staveniště 
Na staveništi je zabezpečena dodávka elektrické energie 230 a 400 V z hlavního 
staveništního rozvaděče, který je napojen na areálový rozvaděč. Rozvody vody budou 
napojeny na areálový rozvod umístěný v kolektoru. Skladovací plocha a plocha buňkoviště 
jsou zpevněny směsným recyklátem (beton, cihla, keramika) 10-50 mm, tl. 150 mm 
zhutněným na geotextílii. Komunikace na staveniště bude zabezpečovat vnitroareálová 
komunikace nemocnice. Staveniště oplocené mobilním oplocením výšky 1,8 m není vybaveno 
vnitrostaveništní komunikací z důvodu stísněných podmínek na staveništi a v areálu 
nemocnice. Veškeré dodávky probíhají z vnitroareálové komunikace buď přes bránu 
u věžového jeřábu nebo přes mobilní oplocení pomocí zvedacího mechanismu. Zázemí pro 
pracovníky a vedení stavby je tvořeno stavebními buňkami, které obsahuje jak technickou, 
tak hygienickou část. Jedna buňka slouží jako uzamykatelný sklad drobného materiálu. Vstup 
pro pracovníky je umístěn přímo do prostoru buňkoviště. Vybavení pro první pomoc a hasící 
přístroj jsou umístěny v kanceláři mistra. 
 
9.4.3. Instruktáž pracovníků 
Stavbyvedoucí seznámí pracovníky s možnými riziky, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění prací železobetonového monolitického skeletu na staveništi. Všichni pracovníci 
povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní 
směnnou. Všichni pracovníci se seznámí se všemi pracovními postupy na stavbě. Podpisem 
do protokolu pracovníci potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. 
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9.5. Personální obsazení 
Tabulka 15.9.2 – Personální obsazení 

Profese Počet Požadavky na pracovníka 

Vedoucí čety 1 
Středoškolské vzdělání technického oboru s maturitou nebo vyučení 
s výučním listem v betonářském oboru. 

Obsluha 
věžového jeřábu 

1 
Oprávnění k řízení a manipulaci věžového jeřábu TEREX CTT121A-5 a 
věžového jeřábu LIEBHERR L1-32 

Obsluha 
autočerpadla 

1 Oprávnění k řízení a manipulaci autočerpadla SCHWING S 39 SX 

Tesař 9 
Vyučení s výučním listem v tesařském oboru, povolení pro práci 
s motorovou pilou a osvědčení o práci se systémovým bedněním 
DOKA 

Vazač oceli 9 
Vyučení s výučním listem jako železář, povolení pro práci se 
svářečkou, svářečské zkoušky 

Betonář  9 Vyučení s výučním listem v betonářském oboru 

Vazač břemen 1 Vazačské zkoušky materiálu pro manipulaci jeřábem 

Pomocný dělník 1 Proškolení pro betonáž monolitických konstrukcí 

Zdroj: vytvořil autor 

9.6. Stroje a pracovní pomůcky 
9.6.1. Velké stroje 
 Věžový jeřáb TEREX CTT121A-5      1 ks 

(vyložení 45 m / 2,65 t; max. nosnost 2,1 - 27,0 m / 5 t; max. výška zdvihu 33,5 m) 
 Věžový jeřáb LIEBHERR L1-32       1 ks 

(vyložení 30 m / 1,0 t; max. nosnost 4,0 t / 9,3 m; max. výška zdvihu 26,6 m) 
 Autočerpadlo SCHWING S 39 SX      1 ks 

(boční dosah 37,3 m; výškový dosah 41,6 m; výkon 160 m3 / h) 
 
9.6.2. Elektrické stroje a nářadí 
 AKU vazač armovací oceli MAX RB398     1 ks 

(napájení 14,4 V) 
 Ohýbačka ocelových prutů VB13Y      1 ks 

(Max. průměr ohýbaného drátu: 13 mm; hmotnost: 12,0 kg; napětí 230 V) 
 Úhlová bruska G13YC        1 ks 

(Průměr kotouče 125 mm; příkon 1500 W; napětí 230 V) 
 
9.6.3. Potřebné nářadí a pracovní pomůcky 
 Vibrační lišta         1 ks 
 Ponorný vibrátor WACKER IRFU 45/230     1 ks 
 Bádie na beton typ 1016L       1 ks 

(objem 2 m3; nosnost 4,8 t; hmotnost 0,6 t) 
 Bádie na beton 1016L.10       1 ks 

(objem 0,75 m3; nosnost 1,8 t; hmotnost 0,2 t) 
 
9.6.4. Měřící pomůcky 
 Nivelační přístroj        1 ks 
 Měrná lať         1 ks 
 Laserový dálkoměr        1 ks 
 Vodováha          1 ks 
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 Pásmo           1 ks 
 Svinovací metr         1 ks 
 Skládací metr         1 ks 
 
Více viz samostatná kapitola č.7 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
9.6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky – OOPP 
Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být opatření reflexní vestou, ochranou 
helmou pro práci ve výškách, rukavicemi, ochrannými brýlemi, ochranou obuví s podrážkou 
bezpečnou proti propíchnutí hřebíků a vyztuženou špičkou, vhodným oblečením a chrániči 
sluchu. Vazači budou mít reflexní vesty modré barvy, aby se odlišili od ostatních pracovníků. 
 

9.7. Pracovní postup 
9.7.1. Výztuž sloupů 
Při provádění konstrukce sloupů se nejprve vyváže ocelová výztuž z jednotlivých prutů a 
teprve potom se na výztuž nasadí pomocí jeřábu zhotovené systémové bednění. Veškeré 
spojování ocelových výztužných prutů bude prováděno pomocí vázacího drátu kromě 
napojení hlavní svislé výztuže na startovací výztuž trčící ze základové konstrukce, která bude 
přivařena a budou k ní přimontovány zemnící destičky v patě a ve zhlaví sloupu. Zemní 
destičky jsou uvažovány z důvodu uzemnění jednotlivých místností, pokud by došlo ke zkratu 
eklektického proudu v některé z místností (např. operačních sálů). Každý sloup bude 
proveden z hlavních svislých prutů ø 20 mm, které budou po obvodu spojeny třmínky ø 10 
mm a dále budou hlavní pruty spojeny pomocí příčných spojek ø 10 mm. Nejprve budou hlavní 
výztužné pruty navázány na vyčnívající pruty konstrukce pilot, přesah hlavních svislých prutů 
bude min. 720 mm. Dále budou třmínky osazovány po 150 mm a při horním okraji sloupu 
budou zhuštěny a osazovány po 100 mm. Plynule s třmínky budou vázány příčné spojky, které 
budou vždy 2 vedle sebe spojovat navzájem protilehlé hlavní pruty. Po výškových úrovni 
200 mm se budou střídat příčné směry spojek. V místě stropní desky budou hlavní pruty 
uhnuty do středu sloupu a vytaženy opět o min. 720 mm nad navrhovanou horní hranu 
stropní desky. Uhnutím hlavních prutů do středu sloupu se vytvoří prostor pro navázání 
výztuže sloupu v dalším podlaží. Na výztuž budou osazena distanční tělíska, která zajistí 
dostatečné krytí výztuže po uzavření do bednění a následném zabetonování. 
 
9.7.2. Bednění sloupů 
Samostatné bednění sloupů bude užito jen u těch sloup, 
které nejsou ve styku s ŽB stěnami. Ostatní sloupy okolo 
obvodových stěn budou bedněny společně se stěnami a 
pro konstrukci stěn sloupů se užije stejná třída betonu 
C30/37. Pro bednění sloupů bude použito systémového 
bednění Doka KS Xlife. Bednění se skládá ze 4 bednících 
desek. Bednící systém je nastavitelný do čtvercového 
rastru po 5 cm. Požadované rozměry sloupů jsou 
450x450 mm.   
Konstrukce bednění se montuje po polovinách, které se 
následně spojí dohromady. Jednotlivé půlky se montují 
na podkladu vysokém alespoň 20 cm (např. nosník Doka 
H20). Rámový prvek KS life 3,3 m se položí okrajem 
na podložku, odklopí se stavěcí rámy, které se zajistí 
čepem se závlačkou. Dále se na spodní hrany rámových 
prvků namontují ochranné lišty, kterými se připojí 
nástavce rámového prvku KS life 0,9 m a spoj se zajistí 
závlačkou. Celý prvek se otočí vnitřní stranou nahoru, Obr. 59.9.1 – Bednění sloupů [47] 
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na kterou se dále v pravém úhlu přichytí rámové prvky, které se zajistí distančním trnem 
v požadované poloze. Dále se celá polovina na jedné straně přizvedne a namontuje se 
montážní plošina včetně zábradlí.  Takhle smontované poloviny se následně spojí dohromady 
distančními trny zaraženými do stavěcích rámu v požadované poloze. Dále se na bednění 
osadí opěry šikmé. Do rohů budou osazeny rohové lišty, zkosení hran zajistí větší odolnost 
proti odštípnutí. Nyní bude vnitřní strana bednících desek natřena odbedňovacím nátěrem. 
Celá konstrukce sloupového bednění se následně přepraví na místo budoucího sloupu, kde 
se osadí a ukotví v požadované poloze. Obě poloviny se k sobě přichytnou a šikmé opěry se 
zakotví pomocí šroubů do ŽB desky.  [47] 
 
9.7.3. Betonáž sloupu 
Betonáž sloupů bude probíhat za pomocí autočerpadla Schwing. Těžko dostupná místa 
budou vybetonována z betonážní plošiny za pomocí bádie, která se naplní 
z autodomíchávače a zavěšená na věžovém jeřábu se přepraví nad požadované místo 
umístění čerstvého betonu. Pracovník z montážní plošiny bednění umístí rukáv bádie do mezi 
ocelové spojky a plynule začne pouštět čerstvý beton do bednění, které naplní až po určenou 
výškovou rovinu. Čerstvý beton bude pracovník pouštět max. z 1,5 m výšky, aby nedošlo 
k rozmísení jednotlivých složek betonu. Hutnění betonu bude zajištovat stabilizační přísada 
přidávaná do směsi, během výrobního procesu. Betonáž bude probíhat po výškových 
úrovních 1 m, tak aby bylo zamezeno velkým příčným tlakům v patě bednění. Z tohoto důvodu 
bude probíhat betonáž min. dvou sloupů při jednom naplnění bádie (objemu 0,75 m3).  
 
9.7.4. Odbedňování sloupů 
Odbednění sloupů bude provedeno uvolněním kotev, které spojují obě poloviny bednícího 
rámu a dále uvolněním kotev šikmých podpěr. Na stavbě využijeme obrátkovost bednění 
sloupů a budeme provádět konstrukce sloupů vždy v polovičním počtu. Během 
technologické pauzy začnou pracovníci s montáží výztuže stěn. Konstrukce sloupů bude 
odbedněna při dosažení 50 % pevnosti betonu, což dle propočtu k datu 10.8. 2019 bude trvat 
3 dny. Během technologické přestávky je třeba beton ošetřovat vodou, kterou pokropíme 
zrající betonovou konstrukci dle počasí min. 3x denně. Vždy po odbednění bude vnitřek 
bednění řádně očištěn od zbylého betonu a bednění bude nachystáno na další montáž.  
 
9.7.5. Vyztužování stěn 
Během technologické přestávky zrání betonu sloupů, začne montáž stěnové výztuže. 
Obvodové stěny budou prováděny společně se sloupy, které jsou umístěny v jejich kontaktu. 
Nejprve budou napojeny svislé pruty ocelové výztuže stěn na pruty startovací výztuže, které 
vyčnívají ze základové desky nebo z již provedených šachtových stěn. Přesahová délka 
jednotlivých prutů se udává podle průměru prutů pro ø 10 bude 600 mm, ø 12 bude 720 mm, 
ø 14 bude 840 mm, ø 16 bude 960 mm. Minimální přesahová délka bude 300 mm. Svislá 
výztuž se bude navazovat pomocí vázacího drátu. Po montáži svislé výztuže na ni budou 
navázány vodorovné podélné pruty pomocí vázacího drátu. Při navazování vodorovných 
prutů bude přesahová délka opět min. 300 mm. Nakonec se ocelové pruty ztuží vodorovnými 
sponami v příčném směru. Jednotlivé pruty budou na stavbu dovezeny naohýbané 
v požadovaném tvaru, v případě nutnosti budou pruty individuálně upraveny pracovníky 
na staveništi pomocí ohýbačky. Nakonec pro dodržení dostatečného krytí výztuže budou 
na pruty osazeny příslušná distanční tělíska, která se osazují v rastru jednoho metru.  
 
9.7.6. Bednění stěn 
Po montáži stěnového ocelového vyztužení bude okolo výztuže provedeno systémové 
bedněné Doka Framax Xlife.  
Obvodové stěny budou obedněny společně se sloupy, se kterými jsou v kontaktu. Ostatní 
stěny budou obedňovány samostatně. Jednotlivé sestavy stran bednění budou montovány 
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v ležaté poloze na pevném podkladu na montážní, skladovací ploše nebo na volné ploše 
základové desky uvnitř stavebního objektu. Jednotlivé bednící rámy se k sobě ve svislém 
i vodorovném směru spojují pomocí uni upínačů, které pevně sevřou obvod rámu. Dále pro 
zvýšení tuhosti se ve svislém směru rámy spojí pomocí upínací kolejnice, která se uchytí 
na příčle rámové konstrukce univerzální spojkou zabezpečenou kotevní maticí s podložkou. 
Upínací kolejnice se ve vodorovném směru klade max. 2,7 m od sebe. Bednící desky rámu se 
natřou odbedňovacím přípravkem. Pak bude osazována nejprve vnitřní sestava bednění, 
na kterou se osadí žebřík a šikmé podpěry, které se po osazení na požadované místo přikotví 
do nosné konstrukce základové desky. 
 Nyní je vnitřní sestava stabilně ustanovená a dále může být seřizována bez pomocí 
zvedacího mechanismu z jehož úvazku bude v této chvíli uvolněna. Nyní se zavěsí betonářská 
plošina Framax O. Ta se nejprve připraví odklopením zábradlí, které se zaaretuje, dále se 
odklopí spodní nosná konzola, která se také zaaretuje a takto připravené zábradlí se pomocí 
jeřábu přepraví na požadované místo, kde se zavěsí na horní hraně bednění. Dále se odpojí 
čtyřbodový závěs plošiny a tím dojde k automatickému zapadnutí bezpečnostních háků. 
Sestava bednění protější strany se ve vodorovné poloze spojí do požadované výšky pomocí 
uni upínačů a bude na ni osazeno protilehlé zábradlí. Nejprve se namontuje prvek adaptéru 
na rámový profil, do kterého je následně vsunut sloupek zábradlí zajištěný pojistkou 
proti vytažení, nakonec je na sloupky připevněna ochranná mříž. 
Po osazení obou protilehlých stěn bednění jsou rámové sestavy spojeny pomocí kotevních 
tyčí. Do kotevního pouzdra se osadí kotevní tyče z vnější strany lehce osazené kotevní 
matkou s podložkou. Před úplným zaklopením protilehlé sestavy bude na kotevní tyč nasazen 
distanční držák, který bude mít požadovanou délku 
dle tloušťky prováděné stěny. Po osazení distančního 
držáku se přiklopí druhá stěna bednění a kotevní tyč se jí 
provlékne z vnější strany se pak na tyč osadí opět kotevní 
matka s podložkou. Po takto osazených kotvách v bednící 
sestavě se jednotlivé matky dotáhnou, aby nedošlo 
k jejích uvolnění a byla zachována požadovaná tloušťka 
stěny.  
Jednotlivé rámové sestavy se k sobě podélně spojují uni 
upínačem, který pevně sevře obvodový rám bednících 
sestav. Upínač přesně zapadá do profilování rámu. 
Při vytváření orků stěn bude použit robustní vnitřní roh 
systému, který je ve vodorovném i svislém směru 
připevněn obdobně jako samotné rámy uni upínači a 
univerzální kolejnicí. Vnější roh bude vytvořen přetažením 
bednícího rámu, který se na jedné straně uchytí 
k vedlejšímu rámu a v místě vnějšího rohu bude rámem 
protažena univerzální svorka kotvená maticí s podložkou, 
kterou se k sobě uchytí na sebe kolmé rámy vnějšího 
rohu. 
Bednění čela stěn bude vyřešeno pomocí bednící desky 
osazené na dřevěných profilech, které na vnější straně 
drží pomocí upínacích kolejnic. Bednící deska se zkrátí na požadovanou tloušťku stěny a 
vyztuží se přikotvením dřevěných hranolů. Takto provedená deska se připraví 
na požadovanou výšku stěny. Vyztužená deska se vloží mezi stěnové bednění 
na požadované místo a sloupky se lehce přichytnou hřebíky k bočnímu bednění. Pak se zvolí 
vhodná tloušťka podkladů, které se vloží ve vodorovném směru mezi svislé dřevěné trámky 
a upínací kolejnice. Kolejnice se přikotví k bočním bednícím rámům stěn univerzální svorkou, 
která se utáhne kotevní maticí s podložkou. [46] 

Obr. 60.9.2 – Osazení pochozí lávky 
[46] 



 

    Str. 138 | 215 

 

Otvory ve stěnách se provádí 
uzavřením bednících fošen, 
ohraničující hranu otvorů, mezi 
protilehlé sestavy bednících rámu. 
Fošny se v požadovaném rozměru 
otvoru stěny uchytí do svorek pomocí 
integrované čtyřkřídlé matice. Hřebíky 
se svorky připevní na stěnové bednění. 
Nakonec jsou fošny v horizontálním 
i vertikálním směru rozevřeny pomocí 
stropních stojek. 
 
9.7.7. Betonáž stěn 
Betonáž stěnových konstrukcí bude probíhat za pomocí autočerpadla Schwing. Těžko 
dostupná místa budou vybetonována z betonážní plošiny za pomocí bádie (objemu 2,0 m3). 
Stěny obvodové se budou betonovat společně s okolními sloupy, tato konstrukce bude 
provedena z betonu třídy C30/37. Ostatní vnitřní stěny budou taktéž z betonu třídy C30/37.  
(Bádie bude naplněna z autodomíchávače a na požadované místo přepravena věžovým 
jeřábem. Jeden pracovník umístí rukáv do bednění a druhý z plošiny bádie ovládá ventil a 
plynule vypouští požadované množství betonu do bednění. Betonáž bude probíhat 
max. z 1,5 m.  Proto se rukáv bádie vsune do bednění mezi výztuž a tím se omezí riziko 
rozmísení čerstvého betonu. Zhutnění betonu bude zajištěno stabilizační přísadou 
přidávanou do směsi, během výrobního procesu. Betonáž bude probíhat po výškách 
max. 1 m, tím se zamezí vodorovným tlakům působícím v patě bednících sestavy. Během 
procesu betonování musí být neustále měřena výška vybetonované konstrukce.  Po betonáži 
je nutno dodávat ochranou vodu na konstrukci, která zajišťuje průběh hydratačního procesu. 
 
9.7.8. Odbednění stěn 
Dle projektové dokumentace je ŽB konstrukce stěn navržena na odbednění při 50 % pevnosti 
betonu. Technologická přestávka pro dosažení 50 % pevnosti betonu stěn bude dny 
při průměrné denní teplotě 19,9 °C (teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 
10.8. 2019 dle informací Českého hydrometeorologického ústavu). Při odbedňování se 
nejprve uvolní matice kotevních tyčí, které se vytáhnou.  Dále se uvolní matice univerzální 
svorek držící upínací kolejnice a bednění čel stěn. Následně se uvolní šikmé podpory a 
odstraní se veškeré bednící rámy. Odbedňují se nejprve vnější bednící rámy a poté vnitřní. 
Veškeré bednící desky rámů jsou před uskladněním řádně očištěny.  
 
9.7.9. Bednění stropní desky 
Bednění stropní desky bude montováno ze systému Dokaflex. Systém je složen z podpěr, 
nosníků, bednících desek a dalšího příslušenství. Bednění bude prováděno dle výkresové 
dokumentace (C.06 - Výkres bednění stropní desky nad 1NP). Nejprve budou umístěny stojky, 
které se stabilizují trojnožkou. Stojky budou výškově upraveny do požadované úrovně a 
zajištěny svorníky s perem, na horní hraně budou osazeny spouštěcí hlavicí H20. Na takto 
umístěné a stabilizované stojky budou osazeny podélné primární nosníky Doka H20 TOP P 
3,90 m. Na primární nosníky budou položeny příčné sekundární nosníky Doka H20 TOP P 2,65 
m. Na tento nosníkový rastr budou z horní strany pokládány bednící desky opět v podélném 
směru. Styky jednotlivých desek k sobě budou řádně přiraženy, aby nedošlo k úniku 
čerstvého betonu při betonáži. Desky budou přichyceny hřebíky k sekundárním nosníkům. 
Nakonec budou mezi stojky trojnožkami rozmístěny stojky bez trojnožek, které budou 
na horní hraně osazeny přidržovacími hlavami. Po obvodu stropní desky bude vytvořeno 
bednění čela pomocí bednící desky. V místě, kde nejsou obvodové stěny a do strany trčí 
sekundární nosníky bude deska zajištěna z vnější strany nosníky Doka H20 TOP P. A nosníky 

Obr. 61.9.3 – Bednění otvorů [46] 
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budou zajištěny pomocí průvlakových kleštin, které se osadí na každý trčící sekundární 
nosník. V místě, kde nejsou obvodové stěny a do strany trčí bednící desky, bude čelní deska 
zajištěna obedňovacím úhelníkem, který se přichytí do bednících desek hřebíky. V místech, 
kde jsou obvodové stěny bude bednění čela provedeno pomocí svorky pro obednění čela 
stropní desky Doka. Doka svorka bude uchycena do již odbedněné ŽB konstrukce stěny 
kotevní tyčí s kotevními patkami s podložkou. V horní části bude pro samotné bednění čela 
desky použit nosník Doka H20 s bednící deskou. Tak bude po celém obvodu stropní desky 
zajištěna dostatečná příčná tuhost bednění čela. Do svorky Doka budou osazeny sloupky 
systémového ochranného zábradlí výšky 1,1 m. V místě, kde nebudou obvodové stěny bude 
ochranné zábradlí ukotveno do botky se svorkou, která se přichytí k nosníkům a bednící 
desce. Bednění postupů stropní deskou budou řešeno pomocí EPS desek tl. 250 mm, které 
se přikotví k bednícím deskám pomocí hřebíků.  
 
9.7.10. Vyztužování stropní desky 
Po zbudování stropního bednění a ochranných zábradlí započnou armovací práce. Stropní 
deska bude vyztužená v jednom záběru. Plocha bednících desek bude natřena 
odbedňovacím nátěrem. Dále se vyváže základní rastr spodní výztuže, který tvoří ø R12 
po 150 mm v celé ploše desky. Spodní výztuž bude pokládána na distanční tělíska. Následně 
se vyváže základní rastr horní výztuže, který tvoří ø R12 po 150 mm v celé ploše desky. 
Distanční vzdálenost spodní a horní výztuže bude zajištěna pomocí distanční výztuže tzv. 
kozlíků. Okolí sloupů bude vyztuženo smykovou výztuží ve formě svařovaných žebříků. Podél 
všech okrajů bude lemovací výztuž tvaru U. Výztuž bude při dodání na stavbu již patřičně 
zohýbána. Pro dodatečnou úpravu výztuže bude na stavbě k dispozici ohýbačka. 
 
9.7.11. Betonáž stropní desky 
Betonáž stropní desky bude prováděna pomocí autočerpadla. Plocha bednění se 
před betonáží očistí od prachu a jiných nečistot pomocí motorového fukaru. Betonáž bude 
probíhat od severního kraje desky po jižní. Postup prací bude plynulý. Pro vyhlazení a zhutnění 
desky se použije vibrační motorové lišty. Lišta bude tahána pracovníkem po povrchu betonu, 
svými vibracemi bude lišta zhutňovat čerstvý beton v celé tloušťce desky. Přemísťování 
čerstvého betonu bude pomocí hrábí. Během procesu betonování musí být neustále měřena 
výška vybetonované konstrukce. 
Pokud bude vznikne na staveništi situace, která zapříčiní nutnost vzniku pracovních spár, 
místa provedení pracovních spár budou určeny statikem. Pracovní spáry se vytvoří vložením 
bednícího pletiva (tzv. B systém), které bude přivázáno vázacím drátem k výztužným prutům, 
takto se vytvoří nerovný povrch, který zajistí následné spojení čerstvého a již zrajícího 
betonu. 
Čerstvý beton bude po uplynutí 12 hodin od betonáže ošetřován ochrannou vodou, která 
zajistí plynulý průběh hydratační reakce v betonu. Konstrukce se bude ošetřovat vodou 
dle aktuálního počasí alespoň 3x denně. 
 
9.7.12. Odbednění stropní desky 
Technologická přestávka pro dosažení 70 % pevnosti betonu stropní desky bude 8 dnů 
při průměrné denní teplotě 15,3 °C (teplota i výpočet doby odbednění jsou vztaženy ke dnu 
14.9. 2019). Po uplynutí této doby bude konstrukce částečně odbedněna. A po uplynutí 
dalších 20 dní od částečného odbednění bude konstrukce úplně odbedněna, ale min. 50 % 
stojek bude vráceno a bude podpírat nadále konstrukci až do odbedňování stropní 
konstrukce nad 2NP, kdy se ponechá v 1NP pouze 25 % původních stojek. 
Odbedňování samotné bude probíhat tak, že nejdříve se rozeberou mezilehlé stojky 
s přidržovacími hlavicemi až zůstane jen základní rastr. Poté se do udeří kladivem do klínu 
spouštěcí hlavice a celé bednění se spustí dolů. Následně pomocí montážní vidlice se sklopí 
sekundární nosníky, ale jen ty, co nejsou pod stykem bednících desek. Dále se odeberou 
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bednící desky a zbytek nosníků a stojek. Stojky, které se dále nebudou využívat pro podpěru 
stropní desky budou rozmontovány a uloženy na ukládací paletu. Samotné bednící desky se 
nejprve očistí od zbylého betonu a pak uloží na skladovací paletu. 
Přes EPS desky, které jsou použity pro bednění prostupů se položí dřevěné desky, které 
zabrání propadnutí pracovníků přes polystyren. Dále se místo ohradí mobilních ochranným 
zábradlím. 
Pracovní spáry budou zajištěny B-systémem. V případě nutnosti bude do konstrukce vložen 
profil B-systému, který se skládá z ocelové mřížky, která se připevní vázacím drátem 
k prutům výztuže. Čerstvý beton vteče do mřížky a tím na druhé straně po zatvrdnutí vytvoří 
nerovný povrch. Při betonáži navazující části konstrukce se čerstvý beton lépe přichytí 
k nerovnému povrchu zatvrdlého betonu. Místa pro provedení pracovních spár budou určeny 
po dohodě se statikem v místě nejmenších ohybových momentů stropní desky. 
Dilatační spáry nejsou uvažovány. 
 

9.8. Kontrola kvality 
Podrobný popis veškerých kontrol včetně mezních odchylek provádění jednotlivých 
konstrukcí je uveden v samostatné příloze B – Kontrolní a zkušební plány. 
 Veškeré výsledky kontrol se budou zapisovat do stavebního deníku. 
Provádění monolitického skeletu musí odpovídat těmto normám: 

 
ČSN 73 0210-2  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 

(732400) ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
(732400) ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
(732403) ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
(732404) ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující 

informace 
 
9.8.1. Vstupní 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola připravenosti staveniště  
 Skladování materiálu 
 Kontrola dodaného materiálu (bednění, výztuže a čerstvého betonu) 
 

9.8.2. Mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola technického stavu pracovních strojů a pomůcek 
Sloupy 
 Kontrola dodaného materiálu (bednění, výztuže a čerstvého betonu) 
 Kontrola provedení bednění 
 Kontrola vyztužení sloupů 
 Kontrola betonového povrchu a geometrické přesnosti po odbednění 
 Kontrola ošetřování betonu 
Stěny 
 Kontrola dodaného materiálu (bednění, výztuže a čerstvého betonu) 
 Kontrola provedení stěnového bednění a ochranné konstrukce 
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 Kontrola vyztužení stěn 
 Kontrola betonového povrchu a geometrické přesnosti po odbednění 
 Kontrola ošetřování betonu 
Stropní deska 
 Kontrola dodaného materiálu (bednění, výztuže a čerstvého betonu) 
 Kontrola provedení stropního bednění a ochranné konstrukce 
 Kontrola vyztužení stropní desky 
 Kontrola betonového povrchu a geometrické přesnosti po odbednění 
 Kontrola ošetřování betonu 
 

9.8.3. Výstupní 
 Kontrola betonového povrchu 
 Kontrola geometrické přesnosti jednotlivých konstrukcí 
 Kontrola pevnosti betonu 
 

9.9. Bezpečnost a ochrana zdravý při práci BOZP 
Všechny nebezpečné pohybující se části strojů musí být ohrazeny. Pracovní plošiny musí být 
dobře upevněny a udržovány v čistotě. Oblasti manipulace otáčení jeřábu by měly být 
uzavřena a pohyb dělníků v této oblasti by měl být buď omezen, nebo zakázán během všech 
zdvihových operací a manipulace. 
 
NV č. 136/2016 Sb. o bližších min. požadavcích na BOZP 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
2. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 

3. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. [1] 
 

IX.1 Bednění 
4. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži 
a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem 
na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 
bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 
úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

5. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. [1] 
 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
6. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

7. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
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8. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. [1] 
 

IX.3 Odbedňování 
9. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

10. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 

11. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. [1] 

 
IX. 5 Práce železářské 
12. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 

aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
13. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 

stroje nebo vhodnými přípravky. [1] 
 
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 
 
14. Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 

15. Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 
popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování 
místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty 
určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

16. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. [2] 
 

Více viz samostatná kapitola č.14 BOZP vybraných stavebních procesů 
 

9.10. Ekologie  
Pokud dojde k úniku olejů nebo jiných kapalin, bude o této skutečnosti proveden záznam a 
bude se tento problém neprodleně řešit. 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí, nesmí vznikat nadměrná 
prašnost a hluk. V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasicí přístroj. 
Všechny stroje musí mít platnou revizní kontrolu.  
Likvidaci odpadů během provádění železobetonového skeletu za pomocí přítomnosti 
kontejnerů na stavbě. Na stavbě budou umístěny jak kontejnery pro recyklovaný odpad, tak 
kontejnery pro staveništní odpad. Motorové oleje, pohonné hmoty a odbedňovací přípravek 
budou skladovány v uzamykatelném skladu na dřevěných paletách umístěných 
v plechových vanách, aby byla zajištěna dvojitá ochrana při vytečení látky z nádoby. 
V případě havárie bude na staveništi přítomna havarijní souprava se sypkým sorbenem.  Dále 
staveniště bude opatřeno speciální vanou určenou pro vymývání čerpadel, domíchávačů 
nebo bádií, aby nedošlo k průsakům zbytků čerstvého betonu do spodních vod. Dále bude 
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vymezeno místo pro kouření pracovníků, které bude vně prováděného objektu u buněk se 
zázemím pracovníků.  
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí  
č. 93/2016 Sb.  

 Tabulka 16.9.3 – Zatřízení odpadů [8] 

Zdroj: vytvořil autor 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad 
N………..nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B………bude odevzdáno do sběrných surovin 
C………bude předáno k recyklaci 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky 
je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která tento 
souhlas vlastní. Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu 
k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné 
žádosti původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 
185/2001 Sb.). Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 
 

 

Označení Kat. Druh odpadu 
Likvidace, 

uložení 
Místo likvidace 

15 01 03 O dřevěný obal Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 

03 01 04 N 
piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky 

Skládka 
nebez. odp. 

ENVISAN-GEM, a.s. 

15 01 04 O kovový obal Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 

15 01 06 O směs obalových materiálů 
Recyklace Sběrný dvůr 

Český Krumlov 

15 02 01 N 
sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační 
materiál 

Skládka 
nebez. odp. 

ENVISAN-GEM, a.s. 

17 01 01 O beton, cihly Skládka  ProTeren, s.r.o. 

17 02 01 O Dřevo Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 

17 02 02 O Sklo Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 

17 02 03 O Plast Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 

17 04 05 O železo a/nebo ocel Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 

17 05 01 O zemina a/nebo kameny Skládka ProTeren, s.r.o. 

17 07 01 N směsný stavební a/nebo demoliční odpad 
Skládka 
nebez. odp. 

ENVISAN-GEM, a.s. 

20 01 05 O drobné kovové předměty (např. plechovky) Recyklace ENVISAN-GEM, a.s. 

20 01 09 N olej a/nebo tuk 
Skládka 
nebez. odp. 

ENVISAN-GEM, a.s. 

20 01 10 O Oděv Skládka ENVISAN-GEM, a.s. 

20 01 16 N detergenty, odmašťovací přípravky 
Skládka 
nebez. odp. 

ENVISAN-GEM, a.s. 

20 02 01 O kompostovatelný odpad Skládka  ENVISAN-GEM, a.s. 

20 03 01 O směsný komunální odpad 
Skládka  Sběrný dvůr 

Český Krumlov 

17 11 01 N dřevo napadené škůdci 
Skládka 
nebez. odp. 

ENVISAN-GEM, a.s. 
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10. Plán zajištění materiálových zdrojů – bilance nákladů, 
pracovníků a hlavních strojů 

Plán zajištění materiálových zdrojů – bilance nákladů a pracovníků jsou součástí příloh:  
A.03 - Bilance financí v čase (vybrané procesy),  
A.04 - Bilance pracovníků v čase (vybrané procesy) 
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11. Kontrolní a zkušební plány pro provádění železobetonové 
monolitické konstrukce a základové konstrukce 

Kontrolní a zkušební plány pro provádění železobetonové monolitické konstrukce a 
základové konstrukce jsou součástí přílohy B – Kontrolní a zkušební plány 
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Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDpowerS společnosti RTS, a.s. Po dohodě 
s vedoucím DP bylo rozhodnuto, že rozpočet nebude zpracován na celý stavební objekt 
z důvodu nedostatečných podkladů projektové dokumentace.  
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Propočet stavby dle THU byl zpracován v programu BUILDpowerS společnosti RTS, a.s. 
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14.1. Podmínky pro zpracování plánu BOZP 
Pro realizaci multifunkčního pavilonu nemocnice v Českém Krumlově je nutno zpracovat plán 
BOZP na staveništi, protože práce na staveništi budou probíhat delší dobu než 30 pracovních 
dnů a dále se bude na staveništi pohybovat více než 20 fyzických osob podobu delší 
než 1 den. [9] 
Dále vzniká povinnost vypracovat plán BOZP z důvodu provádění rizikových prací 
při výstavbě: [9] 
1. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
3. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
Plán musí být vypracován osobou, která je k tomu odborně způsobilá. 
Zadavatel určí koordinátora BOZP na staveništi, z důvodu účasti více zhotovitelů při průběhu 
realizace stavebních prací. [9] 
 

14.2. Rizika a opatření při výstavbě stavebního objektu 
SO01 – Multifunkční pavilon nemocnice 

Tabulka 17.14.1 – Rizika a opatření při výstavbě 

Přípravné práce 

Zdroje riziky Možná nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Oplocení 
staveniště 

Úraz nepovolaných 
osob na staveništi 

Staveniště musí být zabezpečeno oplocením 
min. 1,8 m výšky, jednotlivé části mobilního 
oplocení bude spojeno ocelovými zámky. 
Vstupní brány v mobilním oplocení staveniště 
musí být opatřeno zámkem. Každé 4. pole 
oplocení bude opatřeno označením stavby 
s výstražnými piktogramy.  

Kácení 
vzrostlých 

stromů 

Úraz pracovníka 
pracovním nástrojem 

Pracovníci budou proškoleni v používání 
řezacích nástrojů. Přenášení nástrojů bude 
probíhat nečinném zajištěném stavu. 
Doplňování paliva bude probíhat v nečinném 
stavu, na pevné zemi. Pracovníci budou 
opatřeni veškerými pomůckami BOZP včetně 
ochranných brýlí.  

Pád stromu nebo větví 
na pracovníka 

Kácení stromů bude provádět autorizovaná 
firma s proškolenými pracovníky. Při odřezávání 
větví z koruny stromu bude kolem kmene 
stromu vyznačen ochranný prostor stavební 
páskou pro bezpečný pád větví.  

Pád pracovníka ze 
stromu 

Kácení stromů bude provádět autorizovaná 
firma s proškolenými pracovníky. Při ořezávání 
větví pracovníci budou kotveni v úvazku 
ke kmenu stromu. 
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Demoliční práce 
skladu 

Úraz při demoličních 
prací  

Před samotnou demolicí bude zkontrolováno 
odpojení veškerých energetických zdrojů 
objektu.  Pro demoliční práce bude stanovena 
zodpovědná osoba, která bude zodpovídat 
za bezpečný a správný průběh bouracích prací. 
Pracovníci budou demontovat objekt 
dle vypracované projektové dokumentace 
bouracích prací.  V demolovaném objektu se 
budou pohybovat pouze pracovníci demoliční 
čety. 

Pád břemene na 
pracovníka během 
demoličních prací  

Demoliční práce budou probíhat výhradně 
pomocí těžké techniky, rozebírání konstrukce 
bude probíhat od shora dolů. V případě nutnost 
ruční demolice budou pracovníci pracovat 
min. ve dvojicích budou opatřeni veškerými 
pomůckami BOZP. Pracovníci budou demolovat 
konstrukci od shora dolů.  

Zasažení oka 
pracovníka 
odštípnutým úlomkem 
demolované 
konstrukce 

Při ruční demolici skladu budou pracovníci 
mimo jiné ochranné pomůcky BOZP opatřeni 
ochrannými brýlemi. 

Pohyb 
pracovníků a 

strojů 

Úraz pracovníka 
pracovním strojem 

Pracovníci se nebudou pohybovat v blízkosti 
pracovních strojů, pracovníci budou mít 
vymezené koridory pro pohyb po staveništi. 
Strojník před započetím pohybu stroje vydá 
zvukovou signalizaci.  Při nečinnosti musí být 
pracovní stroj zajištěn proti samovolnému 
pohybu. 

Hloubení stavební jámy 

Zdroje riziky Možná nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Pohyb 
pracovníků a 

strojů 

Pád pracovníka do 
hloubky 

Okraj jámy bude opatřen mobilním oplocením 
min. výšky 1,1 m. Mobilní oplocení bude 
umístěno min. 1,5 m od okraje stavební jámy.  

Úraz pracovníka 
pracovním strojem 

Pracovníci se nebudou pohybovat 
pod pracovním nástrojem pracovních strojů, 
pracovníci budou mít vymezené koridory 
pro pohyb po staveništi. Strojník 
před započetím pohybu stroje vydá zvukovou 
signalizaci. Při nečinnosti musí být pracovní 
stroj zajištěn proti samovolnému pohybu. 
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Hřebíkování 
Zdroje riziky Možná nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Betonáž Vniknutí čerstvého 
betonu do oka 
pracovníka 

Při nástřiku torkretovacího betonu budou 
pracovníci mimo jiné pomůcky BOZP opatřeni 
ochrannými brýlemi.  

Úraz při manipulaci 
s čerstvým betonem 

Vyústění potrubí čerpadla musí být opatřeno 
madly pro zajištění proti dynamickému pohybu 
trubice v důsledku čerpání čerstvého betonu. 

Pohyb 
pracovníků a 

strojů 

Úraz pracovníka 
pracovním strojem 

Pracovníci se nebudou pohybovat 
pod pracovním nástrojem pracovního stroje. 
Strojník bude mít přehled o pracovní četě 
pohybující se kolem zpevňovaného zemního 
násypu. 

Napíchnutí pracovníka 
na ocelovou výztuž 

Okraj vyztužovaného svahu bude opatřen 
mobilním oplocením min. výšky 1,1 m. Mobilní 
oplocení bude umístěno min. 1,5 m od okraje 
stavební jámy. Ocelové výztužné tyče volně 
trčící ze svahu do výšky 2 m budou opatřeny 
plastovými ochrannými kryty nebo lištami. 

Provádění pilot 

Zdroje riziky Možná nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Pohyb 
pracovníků a 

strojů 

Úraz pracovníka 
pracovním strojem 

Pracovníci se nebudou pohybovat v blízkosti 
stroje, pokud to nebude nezbytně nutné. 
V případě nutnosti bude vždy zajištěn oční 
kontakt mezi obsluhou stroje vrtné soupravy a 
pracovníky pohybujícími se u vrtu. Strojník bude 
znát počet pracovníků v četě pohybující se 
kolem stroje vrtné soupravy. Pracovníci budou 
opatřeni veškerými pomůckami BOZP včetně 
helmy. 

Napíchnutí pracovníka 
na ocelovou výztuž 

Ocelové pruty výztužného armokoše trčící 
nad pilotu budou opatřeny plastovými 
ochrannými kryty. 

Základové pásy + základová deska 

Zdroje riziky Možná nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Betonáž Vniknutí čerstvého 
betonu do oka 
pracovníka 

Při betonáži základových konstrukcí budou 
pracovníci mimo jiné pomůcky BOZP opatřeni 
ochrannými brýlemi.  

Úraz při manipulaci 
s čerstvým betonem 

Manipulace s výložníkem autočerpadla musí 
probíhat až po řádném zajištění vozidla. Patky 
vozidla musí být na pevné podkladu s plochou 
zajišťující dostatečné rozložení sil od patek. 
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Vyústění potrubí čerpadla musí být dostatečně 
zajištěno proti dynamickému pohybu 
v důsledku čerpání čerstvého betonu. 
Musí být zajištěna komunikace mezi obsluhou 
čerpadla a obsluhou výustě.  

Monolitický skelet stavby 

Vázání výztuže Napíchnutí pracovníka 
na ocelovou výztuž 

Výztuž volně trčící bude opatřena plastovými 
ochranným kloboučky.  Po již zhotovených 
částech výztuže budou kladeny dřevěné desky 
zajišťující komunikační prostor pro pohyb 
pracovníků. 

Úraz při manipulaci s 
výztuží 

Všichni pracovníci budou opatřeni OOPP 
zvláště rukavicemi při manipulaci s ocelovou 
výztuží. 

Zřizování 
bednění 

Pád segmentu bednění 
na pracovníka 

Veškeré části bědní přepravované jeřábem 
musí být před odvázání úvazku pevně uchycené 
ke stávající konstrukci nebo dostatečně 
stabilní. Veškeré montážní práce budou 
probíhat podle stanovených montážních 
návodů a technologického předpisu. 

Betonáž Vniknutí čerstvého 
betonu do oka 
pracovníka 

Při betonáži konstrukcí vrchní stavby budou 
pracovníci mimo jiné pomůcky BOZP opatřeni 
ochrannými brýlemi.  

Úraz při manipulaci 
s čerstvým betonem 

Manipulace s výložníkem autočerpadla musí 
probíhat až po řádném zajištění vozidla. Patky 
vozidla musí být na pevné podkladu s plochou 
zajišťující dostatečné rozložení sil od patek. 
Vyústění potrubí čerpadla musí být dostatečně 
zajištěno proti dynamickému pohybu 
v důsledku čerpání čerstvého betonu. 
Musí být zajištěna komunikace mezi obsluhou 
čerpadla a obsluhou výustě.  

Pohyb 
pracovníků a 

strojů 

Úraz pracovníka pádem 
břemene 

Úvazy veškerých břemen přepravovaných 
jeřáby budou zřizovat odborně způsobilí 
pracovníci s vazačskými zkouškami. 
V trajektorii přepravovaných břemen bude 
omezen pohyb ostatních pracovníků 
na staveništi.  
Vazači břemen budou opatřeni veškerými 
pomůckami BOZP. 

Napíchnutí pracovníka 
na ocelovou výztuž 

Výztuž volně trčící ze zhotovených konstrukcí 
bude buď zohnuta směrem dolů nebo bude 
opatřena plastovými ochranným kloboučky. 
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Pád pracovníka z lešení 
nebo žebříku 

Veškeré lešení na stavbě bude opatřeno 
zábradlím ve všech jeho částech a bude 
dostatečně zajištěno proti zřícení. Při používání 
žebříku bude horní konec přesahovat 
potřebnou výškovou úroveň min. o 1,1 m a bude 
kotven proti zřícení nebo bude druhý pracovník 
zajišťovat jeho stabilitu. 

Obecná rizika a opatření v době výstavby [50] 

Elektrický proud Záměna fázového a 
ochranného vodiče při 
neodborném připojení 
přívodní šňůry  
Neověření správnosti 
připojení  
Neodborná oprava 
přívodní šňůry  
Použití prodlužovací 
šňůry bez ochranného 
vodiče  

Šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami  
Zákaz vedení elektrických přívodních kabelů 
po komunikacích tam, kde by mohlo dojít 
k jejich poškození stavebním zařízením  
Zabezpečení el. kabelů proti mech. poškození  
Zabezpeč. el. přívodů proti mech. poškození  
 

Pohonné hmoty Požár případně exploze 
 

Dodržování protipožárních zásad  
Uchování látek v pevných nerozbitných těsně 
uzavřených obalech 
Bezpečná manipulace 
Zákaz manipulace s ohněm nebo elektrickým 
proudem v blízkosti pohonných hmot 

Pohyb 
pracovníků 

Pád pracovníka z výšky 
z volných 
nezajištěných okrajů 

Dostatečná únosnost, stabilita a pevnost 
volných nezajištěných okrajů 
Vybavení stavby konstrukcemi pro práci 
ve výškách se skupinovou ochranou proti pádu 
(lešení se zábradlím apod.) 
Zamezení přístupu k místům volných okrajů, 
které nejsou zajištěny proti pádu 
Zajišťování pracovníků ve výškách tam, kde 
nelze použít kolektivní ochrana osobním 
zajištěním  
Zajištění všech volných okrajů stavby, kde je 
rozdíl výšek min. 1,5 m kolektivní ochranou 

Pád z vratkých 
konstrukcí a předmětů, 
které nejsou určeny 
pro práci ve výšce ani 
k výstupům na zvýšená 
pracoviště 

Zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce 
(beden, obalů, palet, sudů apod.) 
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Pád nebezpečnými 
otvory (šachty, mezery 
mezi prostupy 
v podlahách apod.) 

Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
dostatečně únosnými poklopy  
Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a 
přilehlým objektem nesmí být větší  
než 25 cm  
 

Propadnutí dřevěnou 
podlážkou lešení 

Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky pomocných podlah, vyloučení 
použití vadného dřeva 
Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a 
pomocných konstrukcí proti nežádoucímu 
pohybu  
Správné osazení podlah, dílců a jednotlivých 
prvků podlah lešení  
Nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí 
materiálem, soustředěním více osob apod. 

sražení pracovníka 
projíždějícími 
zásobovacími vozidly 

Zákaz vstupu a zdržování pracovníků 
na staveništní komunikaci 
Používání oddělených cest na staveništi 
pro pracovníky 

Vstupy a 
povrchy 

Pád, naražení různých 
částí těla po pádu v 
prostorách staveniště 
Podvrtnutí nohy při 
chůzi osob po 
staveništních 
komunikacích  
 

Včasné odstraňování komunikačních překážek  
Udržování, čištění a úklid podlah komunikací a 
všech pochůzných ploch  
Zajištění bezpečného stav povrchu podlah 
uvnitř budovaného objektu, zejména vstupů 
do objektů, chodeb a vnitřních komunikací  
Udržování komunikací a průchodů volně 
průchodných a volných, bez překážek a 
zastavování stavebním materiálem apod.  
Vhodná a nepoškozená pracovní obuv 
(dle vyhodnocení rizik OPPP)  

 Pád pracovníků při 
vstupu do objektu, při 
vystupován 
 

Udržování volného prostoru zajišťujícího 
bezpečný průchod po schodech  
Zřízení bezpečných vstupů do stavěných 
objektů o šířce min. 75 cm, opatřených oboustr. 
zábradlím  
Přidržování se madel při výstupu a sestupu 
po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku  
Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby 
je bylo možno používat již v průběhu provádění 
stavby. Rovný a nepoškozený povrch podest a 
schodišťových stupňů 
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 Zdroj: vytvořil autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulační 
práce 

Přetížení nebo 
namožení v důsledku 
manipulace břemeny 

Dodržování váhového limitu nadměrných 
břemen 50 kg (běžné břemeno 30 kg) 
Správná ruční manipulace s břemeny 

Zasažení pracovníka 
padajícím břemenem 

Dodržování zákazu pohybu v místech možné 
nežádoucího pohybu při manipulaci 
s břemenem. Nenarušování stability stohů 
na skládce, nešplhat ani nevystupovat 
na navršený materiál. Zajištění pohybové 
koordinace řízení manipulačních. prací urč. 
prac. v případě manipulace s břemenem více 
pracovníky. Kontrola stavu břemene, používání 
vhodných manipulačních pomůcek (pásů, 
popruhů). Zajištění pevného uchopení břemen, 
využití uchopovacích otvorů, držadel. 
Při ukládání břemen připravit předem podklady 
(použít podložek, prokladů o výšce min. 3 cm)  

Poškození páteře při 
manipulaci 
s břemenem  
Poranění kloubů 
prudkým pohybem 

Držet břemeno blízko těla 
Zvedání neprovádět trhavými pohyby 
Manipulace s břemeny, pokud možno 
s narovnanými zády 

Poškození rukou 
pořezáním nebo 
píchnutím 

Používání rukavic 
Úprava břemene ochranou (překrytím) ostrých 
hrotů, hran a jiných nebezpečných částí, 
odstraněním hřebíků apod. 
Nemanipulovat s materiálem s poškozeným 
obalem nebo naštípnutými prkny apod. 
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15.1. Navrhované stroje pro posuzování hluku 
Tabulka 18.15.1 – Navržené stroje pro posouzení hluku [49] 

TYP STROJE SPECIFIKACE ZATÍŽENÍ HLUKEM 

Věžový jeřáb TEREX CTT121A-5 97 dB 

Věžový jeřáb LIEBHERR L1-32 97 dB 

Stacionární čerpadlo PUTZMEISTER P 718 TD 119 dB 

Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 119 dB 

Autodomíchávač MAN – STETER  101 dB 

Vrtná souprava CASAGRANDE B180 HD 112 dB 

Zdroj: vytvořil autor  
 

15.2. Situace staveniště s vloženými zdroji hluku posuzovanými 
fasádami okolních objektů. 

 

Obr. 62.15.1 – Situace staveniště se zdroji hluku 
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Vymodelovaný prostor softwaru HLUK+ zobrazeny bloky v okolí staveniště, okolní terén 
(vrstevnice), body zdrojů hluku a označení posuzovaných fasád 

 

Obr. 63.15.2 - Vymodelovaný prostor okolí staveniště v softwaru HLUK+ 
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Umístění všech bodů hluku (P1-P9) v prostoru softwaru HLUK+ 
(při výpočtu se vypínají a zapínají jednotlivé bodu hluku podle toho, které působí společně) 

Obr. 64.15.3 - Umístění všech bodů hluku (P1-P9) v prostoru staveniště 
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Zobrázení bodů hluku a vyznačení posuzovaných fasád ve 3D prostoru softwaru HLUK+ 

 

Obr. 65.15.4 - Zobrázení bodů hluku a vyznačení posuzovaných fasád ve 3D 
 Černé body – body hluku neaktivní;  
 Fialové body – body hluku aktivní;  
 Tyrkysové body – body posuzovaných fasád 
 

Tabulka 19.15.2 – Jednotlivých bodů hluku 

 
Zdroj: vytvořil autor v softwaru HLUK+ 

 
Barevné přiřazení zvukových hladin po 5 dB 

Obr. 66.15.5 – Barevné rozřazení zvukových hladin 
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15.3. Výpočet zvukových hladin jednotlivě zvolených strojích sestav 
15.3.1. První varianta strojní sestavy (působení dvou věžových jeřábů 

na staveništi) 
(zdroje hluku č.P1 a č.P9). Výpočet izofonu v 1 m.   

 

Obr. 67.15.6 - Zobrazení pásem izofonu 
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15.3.2. Druhá varianta strojní sestavy (působení autočerpadla a 
autodomíchávače na staveništi) 

(zdroje hluku č.P7 a č.P8). Výpočet izofonu v 1 m. 

 

Obr. 68.15.7 - Zobrazení pásem izofonu 
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15.3.3. Třetí varianta strojní sestavy (působení vrtací soupravy pilot v různých 
místech na staveništi)  

(zdroje hluku č.P2, č.P3, č.P4, č.P5 a č.P6). Výpočet izofonu v 1 m pro polohu vrtací soupravy 
č.P2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 69.15.8 - Zobrazení pásem izofonu 
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Výpočet izofonu v 1 m pro polohu vrtací soupravy č.P6. 

 

Obr. 70.15.9 - Zobrazení pásem izofonu 

 



 

    Str. 207 | 215 

 

15.4. Vyhodnocení 
Z hlukové studie vyplývá jako nejhorší varianty: 
15.3.1 přítomnost autočerpadla a autodomíchávače 
15.3.3 přítomnost vrtné soupravy pilot 
Při těchto dvou variantách je po připočtení korekce + 15 dB v okolí staveniště na hraně 
chráněného prostoru fasád porušen limit staveništního hluku dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Limit pro denní dobu je LAeq,S = 65 dB. (předpokládáme práci pouze v denních hodinách 
od 6:00 do 22:00). Z důvodů stísněného prostoru v oblasti staveniště, kde jsou umístěny 
strojní sestavy není možné vybudovat dočasné protihlukové stěny k odstínění hluku 
od stávající zástavby. Nehledě na to, že by to bylo velice neekonomické opatření. V našem 
případě zvolíme pro tento stav opatření, kdy bude snížena pracovní doba těchto strojních 
sestav alespoň na polovinu pracovní doby tzn. Zmíněné stroje budou na staveništi pracovat 
max. 8 hodin denně. Práce vrtné soupravy bude probíhat max. 2 hodiny v kuse s následnou 
min. 15 minut trvající pauzou. Betonářské práce budou u rozměrných konstrukcí rozděleny 
vždy do tří pracovních dnů. A betonované konstrukce budou rozděleny do tří pracovních 
celků. V tomto případě po dohodě s vedením nemocnice budou práce z technologického 
hlediska probíhat bez přestávek. Každý den bude vybetonován jeden celek. V době provádění 
nejrozměrnějších konstrukcí stropních desek s obsahem betonu 318 m3 bude při výkonu 
dvanácti pracovníků 0,031 m3/h, betonáž v jednom pracovním dnu trvat 3,3 h. Tímto budou 
betonářské práce omezeny s přihlédnutím na hlukovou náročnost a zároveň bude opatření 
technologicky poměrně jednoduše proveditelné. U méně rozměrných konstrukcí bude 
na stavbyvedoucím, aby dle aktuálních podmínek na staveništi rozhodl, zda bude konstrukce 
provedena v jednom či dvou pracovních dnech. Tyto opatření v závislosti na natažení 
pracovních činností budou mít vliv na plánovanou dobu výstavby a celková cena stavby se 
tímto zvýší.  
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ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu novostavby 
multifunkčního pavilonu nemocnice v Českém Krumlově. Body zadání v jednotlivých 
kapitolách byly řešeny na základě části zadávací dokumentace zapůjčené 
Ing. Zdeňkem Tulisem ze společnosti Santis, a.s. Obsah jednotlivých kapitol byl sestaven tak, 
aby měl smysl a nebyl zbytečně nafouklí. Zároveň byl kladen důraz na provázání jednotlivých 
kapitol ve všech aspektech. K tomuto účelu byl vybrán software BUILDpowerS, pomocí 
kterého byl zpracován položkový rozpočet, jehož data se následně vložily do softwaru 
CONTEC. Položky rozpočtu pak byli přiřazeny k jednotlivým činnostem na jejichž základě byl 
sestaven časový plán, který prostupuje většinu kapitol. Při organizaci prací byl brán ohled 
na soulad s ročním obdobím. Pro práce prováděné v nevhodném období byly stanoveny 
opatření zajišťující jejich průběh. V konečném důsledku se diplomová práce snaží 
o zachycení reálného průběhu výstavby v aspektech technologie, financí, času a logistiky. 
Během zpracovávání diplomové práce jsem ocenil především jednotlivé softwary, které mi 
usnadňovali práci a u kterých jsem rozšířil svoje znalosti. Tvorba diplomové práce mě 
poznamenala zejména prací s informacemi zadávací dokumentace, která je nezbytná ve fázi 
přípravy provádění stavby. Doufám, že nabyté informace při zpracovávání diplomové práce 
i v celém období mého studia na fakultě stavební VUT v Brně mi budou pevným základem 
při pracovní činnosti v pozdější praxi. 
 

SEZNAM ZKRATEK 
XC1-Cl Stupeň vlivu prostředí – Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí (karbonatace) 
0,2-D max 22 Frakce použitého kameniva 
S3  Konzistenční třída betonu  
F4  Konzistenční třída betonu 
THU  Technicko-hospodářský ukazatel 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
DP  Diplomová práce 
ČSN  Česká státní norma 
EN  Evropská norma 
NV  Nařízení vlády 
KZP  Kontrolní zkušební plán 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 
NN  Nízké napětí 
ŽB  Železobeton 
CZT  Centrální zdroj tepla 
SV  Stavbyvedoucí 
M  Mistr 
HSV  Hlavní stavební výroba 
PSV  Přidružená stavební výroba 
OPN  Ostatní přímé náklady 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
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