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Předmětem této diplomové práce je stavebně technologická příprava realizace 

výukového pavilonu 2.LF UK v Praze 5. Pro tento objekt vypracuji technickou zprávu ke 

stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních etap, navrhnu optimální 

zařízení staveniště a strojní sestavu. Zpracuji časový plán hrubé stavby. Pro objekt 

zpracovávám technologický předpis pro monolitické konstrukce, kontrolní a zkušební plán 

pro monolitické konstrukce, položkový rozpočet s výkazem výměr a plán BOZP. Cílem práce 

bude navrhnout optimální průběh výstavby s ohledem na finance a nejkratší dobu výstavby. 
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Název  
Výukový pavilon 2. LF Univerzity Karlovy v Praze 

 
 stavby  

Adresa:     Plzeňská 130/221, 150 06 Praha 5 

Katastrální území:   Motol (okres Hlavní město Praha); 728951 

    

Předmět  
Druh stavby:    stavba občanského vybavení 

Charakter stavby:   novostavba 

Účel stavby:    výukový pavilon  

 
Účelem stavby je novostavba výukového pavilonu UK 2.LF – dostavba 3. etapy, v areálu 

na ulici Plzeňská. 

 

Název:   2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

   V Úvalu 84 

   Praha 5 

 

 

Generální projektant: INTAR, s.r.o. 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  

tel. 543 422 211   

IČO  25594443 

    

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta 

M: 608 820 669 

E: jpirochta@intar.cz 

A: ČKAIT 1005716 - IP00 

 

Hlavní architekt projektu: Ing.Arch Radoslav Novotný 

M: 777 737 972 

E: radoslavnovotny@seznam.cz 

A: ČKA 2725 – A.0 

 

Stavební řešení:  Ing. Marek Vrba, Ing. Ondřej Hruboň 

 

mailto:jpirochta@intar.cz
mailto:radoslavnovotny@seznam.cz
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Zastavěná plocha:    1.400  m2 

Obestavěný prostor:    22.680  m3 

Podlahová plocha:    4.806 m2 

Počet míst ve studovnách   469 

 

 

zahájení výstavby:  01/2020 

předpokládaný termín ukončení výstavby: 06/2021 

 

Stavebník:   2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

V Úvalu 84, Praha 5 

 

   

Zodpovědný projektant: Generální projektant: INTAR, s.r.o. 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  

tel. 543 422 211   

IČO  25594443 

 

Generální zhotovitel:  Gemo a.s. 

Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, Lazce 

 

 

Stavba se skládá z hlavního stavebního objektu SO a z inženýrských objektů nově 

budovaných přípojek, včetně úprav stávajících. V rámci IO je řešena příprava území a 

komunikace. 

 

Stavební objekty 
SO 101 Objekt UK - 2LF 3.etapa 

Inženýrské objekty 
IO 201 Vodovod, přeložka 

IO 202 Vodovod, přípojka na areálový rozvod 

IO 203 Kanalizace - splašková, přípojka na areálový rozvod 

IO 204 Kanalizace – dešťová, přípojka na areálový rozvod a retence 

IO 205 Silnoproud, přeložka areálových rozvodů a VO 

IO 206 Silnoproud, přípojka PRE  

IO 207 Příprava území a HTÚ 

IO 208 Komunikace – areálové 
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Objekt výukových pavilonů je navržen jako 4 podlažní železobetonový skelet zastřešený 

jednak plochou střechou a částečně i šikmou střešní konstrukcí. Z hlediska geometrického 

se jedná o budovu obdélníkového půdorysu v mírném oblouku o rozměrech cca 70,7 m x 

20,4m s přilehlým propojením na stávající objekt pomocí krčku. Podélné strany půdorysu 

jsou navrženy v oblouku s poloměrem 160 m resp. 180,2m. Z hlediska konstrukčního se 

jedná o monolitický železobetonový stěnový systém. Konkrétně jde o troj trakt s rozpony 

modulových os 7,6x 4,2x 7,6 m resp. nosných stěn 5,6x8,2x5,6m v příčném směru. V 

podélném směru je budova členěna v pravidelném modulovém rastru 6,896m, který 

představuje u vnitřního poloměru podélné strany půdorysu pootočení o 2,458°. Stropní 

konstrukce jsou vzhledem k rozponu navrženy o tl. 240 až 280 mm a lokálně zesíleny 

průvlaky. Po obvodě jsou stropní desky ztuženy nosnou železobetonovou stěnou. Vertikální 

nosné konstrukce tvoří vnitřní příčné a podélné železobetonové stěny, obvodové stěny a 

vnitřní příčné ztužující stěny jader. Celá budova je nepodsklepená, kopíruje svažitý terén a je 

založena hlubinným způsobem na pilotách.[1] 

 

Nově navržená budova je prostorově umístěna nad trasou vedení stávajícího vodovodu 

zásobujícího podzemní hydrant. Tato část vedení bude zrušena a přeložena trasou, která 

respektuje nové osazení budovy do terénu. 

Přeložka bude v materiálovém provedení PE100 SDR 11 DN 100 o celkové délce 81,80 m. 

Nový vodovod vč. ochranných trubek bude ukládán na dno srovnané rýhy s podsypem 

pískem 150 mm a budou obsypány štěrkopískem 300 mm nad povrch trub. Nad vodovodem 

bude uložena výstražná fólie. Nad celou trasou bude uložen signalizační vodič CYY pro 

možnost vytýčení trasy vodovodu umístěný nad potrubí  

Pažení rýhy bude prováděno pouze v místech, kde se uvažuje s montážními pracemi ve 

výkopu (připojení na stáv. řad). Pro stavbu se zřídí pracovní pruh o nezbytné šířce. Pro 

podsyp, obsyp a zásyp se písek (dobře hutnitelné náhradní kamenivo) dováží. 

 

Zásobování vodou objektu bude zajištěno nově vybudovanou vodovodní přípojkou na 

areálový rozvod. Přípojka bude provedena navrtávkou pod tlakem pomocí univerzálního 

navrtávacího pasu a osazení litinového šoupátka vč. zemní soupravy a integrovaným 

výstupem pro PE potrubí. Přípojka je z materiálu PE100 SDR11 DN 100 konečné délky 6,00 

m. Potrubí bude vedeno v hloubce 1,5m od úrovně upraveného terénu spádované směrem 

areálovému rozvodu a po celé délce bude opatřeno vyhledávacím vodičem Cu 4 mm s 

vodivým propojením na vodovodní řad 

 

V místě stavby je vybudována jednotná kanalizace pro celý areál UK – 2.LF. Tato větev 

je z PVC potrubí dimenze DN200 ve spádu kopírující vrstevnice povrchu (tedy min.5%). 
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Kanalizační přípojka je navržena jako splašková a bude napojena areálový rozvod. Potrubí 

bude ukládáno do otevřeného výkopu paženého pažením příložným. Materiál přípojky je 

navržen z PVC KG – DN 150 ve spádu min. 2,00 % celkové délky 6,45 m. Na urovnané podloží 

bude uložen štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. [1] 

  

Kanalizační přípojka je navržena jako dešťová a bude napojena do jednotné kanalizace 

přes retenční nádrž, která se nachází na pozemku stavebníkem v blízkosti novostavby. 

Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu paženého pažením příložným. 

Kanalizační přípojka je navržena z PVC KG – DN 200 ve spádu min. 1,00 % celkové délky 

2,20 m. Na urovnané podloží bude uložen štěrkopískový podsyp tl. 150 mm.  

Jelikož je dle hydrogeologického průzkumu podloží nevhodné pro zasakování, bylo 

přistoupeno k řešení pomocí retence. V areálu bude vytvořen systém retenčních nádrží tak, 

aby byl schopen pojmout kritické srážkové množství dle návrhových vstupních parametrů.  

ETAPA 3: 

2× RN o celkovém užitném objemu 44,64m3 (RN1-28,08 m3, RN2-16,56 m3) 

Retenční nádrž (RN) bude tvořit jedna či 2 vzájemně propojené podzemní hranaté nádrže 

určených k obetonování, uzpůsobených místu osazení (nahodilé zatížení od aut) o celkovém 

užitném objemu dle výše uvedených výpočtů.  

Jedná se o nesamonosnou nádrž, určenou pro osazení na podkladní betonovou desku s 

celkovým obetonováním do zatížených ploch. Plastová nádrž z termoplastu (PP, PE) válcová, 

konstruována podle zásad ČSN EN 12573, vstupní manipulační otvor min. světlý rozměr 600 

x 600 mm. 

Nádrž se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku tloušťky dle únosnosti 

základové zeminy. Plastová nádrž je určena k obetonování jako ztracené vnitřní bednění, v 

zeleném pásu. Jedná se o nádrž s jednoplášťovým skeletem nádrže určeným k obetonování 

nebo jinému statickému zajištění na místě instalace. Plastový skelet nádrže slouží jako nosič 

technologie zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní bedněni výsledné konstrukce. [1] 

 

Stávající kabelová smyčka napájecích areálových rozvodů NN pro stávající demolovaný 

objekt na parc. č. 405/24 bude zrušena a přívodní kabely budou v místě čtvrtého parkovacího 

stání navzájem naspojkovány. 

Budou přeloženy dva stávající stožáry VO, zasahující do jižní části nově řešeného 

objektu. Původní kabel napájející tyto dva překládané stožáry bude zrušen a bude položen 

nový kabelový propoj VO v délce cca 60 m, na který budou překládané stožáry nově 

napojeny. 

Kabelové trasy vedoucí v místech zpevněných ploch nebo pod vozovkou budou uloženy do 

chrániček. Měření spotřeby elektrické energie pro stávající areálové rozvody a rozvody VO 

zůstává stávající. 

Před započetím prací je třeba v celé řešené ploše týkající se stavby a těsně přilehlých 

pozemků, vyhledat a identifikovat všechna podzemní a nadzemní energet. vedení, která 

souvisí, jsou v souběhu či kolidují se stavbou a trasami nových kabelových rozvodů.  

Úprava stávajícího rozvodu NN, byla realizovaná před zahájením výstavby objektu. 

Areálový rozvod se bude po dobu stavby napájet dočasným přívodem z hlavního 

rozvaděče RH stávající nové budovy výuky (rozvaděč bude dozdrojen jističi), kabel bude 

vyveden ven z objektu, poté veden podél stěny a prostorem mezi novou a starou budovou 
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se napojí v místě stávajícího pilíře RIS2 na areálový rozvod.  Kabel bude v trase uložen do 

chráničky a zajištěn proti poškození. [1] 

 

V řešeném areálu bude zřízena nová velkoodběratelská trafostanice 22/0,42 kV. Před 

stávající trafostanicí PRE distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 559/1 a 559/2 bude přerušen 

stávající kabelový přívod VN 22 kV. Na přerušené kabely budou naspojkovány nové kabelové 

přívody, které budou zavedeny do nově řešeného objektu, ve které bude v 1. NP vybudována 

nová odběratelská trafostanice 22/0,42 kV. Nová kabelová smyčka v délce cca 100 m bude 

ukončena novým VN rozváděčem v majetku PREdistribuce, a.s. 

 

Demolice objektu byla provedena před zahájením výstavby objektu nového v rámci 

3.Etapy. Po odstranění pavilonů vznikl prostor pro výstavbu nového objektu. Účelem byla 

demolice stávajících pavilonů A+B včetně krčku,  základových konstrukcí a zastřešení.  

V rámci HTÚ, dojde vyhloubení stavební jámy, pro objekt SO101. 

 

Budova 3. etapy je umístěna na konci uzavřeného areálu s vjezdem/výjezdem z 

Plzeňské ulice. Areál je umístěn ve svahu cca 6%, hlavní obslužná areálová komunikace vede 

při západní straně, z ní jsou odbočky na zpevněné plochy - parkoviště. Před stávajícím 

objektem UK – 2.LF a kotelnou je parkovací plocha a obslužná komunikace je nyní 

jednosměrná a budovy UK – 2.LF jsou objízdné. Komunikace kolem budov jsou s parkováním 

pro osobní vozy zaměstnanců UK -2.LF. 

V rámci 3.etapy je proveden návrh rekonstrukce stávající komunikace přiléhající k nově 

projektovanému objektu a jsou navrženy nové parkovací zálivy na jižním cípu areálu. 

Komunikace před hlavní fasádou objektu - OSA 1  

Celková délka úpravy komunikace bude cca 100 m, úprava končí u výjezdové brány z 

areálu. Základní šířka průjezdné komunikace je navržena 4 m, parkovací pás podél vozovky 

je navržen s parkováním pod úhlem 45° a šířky 4,80m. Chodník kolem objektu je navržen 

šířky 3m, z chodníku jsou přístupy do objektu - schodiště a rampa do 2.NP 294,03, vstup do 

objektu do zvýšeného přízemí na kótě 292,586, vstup do kolárny a trafokobek na kótě 291,41. 

Komunikace u jižní a východní strany objektu - OSA 2  

Stávající komunikační plocha v jižním cípu areálu bude zvětšena. Jsou zde navrženy 2 

nové parkovací zálivy. Šířka průjezdné komunikace za objektem bude z důvodu průjezdu IZS 

6,50m, délka cca 18 m. Stávající objekty - sklady - budou výškově na novou komunikaci 

napojeny. Za objektem UK vede objízdná komunikace v šířce 4 m, až cca 10 m před koncem 

objektu začíná parkovací záliv šířky 4,80m  s parkováním šikmým 45°. Celková délka bude 

cca 99 m.  

Mezi stávající budovou 2.LK a navrhovaným objektem, pod spojovacím krčkem, je navržen 

chodník šířky 3m, výškový rozdíl mezi chodníkem podél osy 1 je překonán schodištěm 6 

stupňů x297mm/177mm a výškový rozdíl mezi stávající budovou bude upraven opěrnou 

zídkou. [1] 
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K napojení na poskytovatele datových a hlasových služeb bude zřízena nová areálová 

přípojka. Přípojka bude provedena venkovní trasou ze stávající kabelové komory do 

místnosti serveru v 1.NP. Pro zafouknutí optického kabelu budou položeny dvě HDPE 40 

chráničky do výkopu mezi stávající kabelovou komoru a serverovnu.  

 

Staveniště se nachází na pozemku stavebníka, v jihozápadní části areálu UK – 2.LF, na 

území v lokalitě Motol - Praze 5. Vstup do areálu je rovněž z přilehlé ulice Plzeňská. Boční 

západní část území přiléhá k ul. Bucharova. V místě budoucí stavby se v současnosti nachází 

zpevněné asfaltové plochy a stávající nevyhovující výukové objekty „A“ a „B“. Stávající objekty 

budou před výstavbou nového výukového pavilonu zdemolovány. Zpevněné plochy budou 

upraveny tak, aby vyhovovaly novému objektu. Pozemek je svažitý se sklonem cca 6%. 

Inženýrské sítě na pozemcích hlavní stavby jsou areálové ve správě UK – 2.LF. Stavba se 

nachází v prostoru, kde jsou pouze ochranná a bezpečnostní pásma stávajících areálových 

inženýrských sítí. Tyto sítě budou před začátkem stavby řádně vytyčeny, označeny a 

chráněny proti případnému poškození. Zařízení staveniště bude kompletně na pozemku 

investora, který je k tomu dostačující. V těsné blízkosti je stávající zástavba.  

 

Bude odstraněna část nepoužívaných zpevněných ploch, které zasahují do předpokládaného 

výkopu stavební jámy (především jde o rozsah k horní hraně jámy). Před realizaci novostavby 

byla provedena demolice stávajících objektů (pavilony A+B), která byla řešena v předchozím 

stupni. 

 

Prostor kde se nachází staveniště je z části oplocen stávajícím plotem ze zděných sloupků a 

dřevem. Svojí kvalitou a polohou však nesplňuje požadavky dle BOZP -zajištění ochrany osob, 

stavby majetku a zařízení. Z tohoto důvodu bude staveniště oploceno dočasným, mobilním 

plotem po hranici staveniště s výškou min. 2m.  Oplocení bude doplněno uzamykatelnou 

bránou pro vjezd a výjezd vozidel primární dopravy a pro přístup pracovníků na staveniště. 

Vstupní brána bude vybavena značením se zákazem vstupu nepovolaným osobám a 

značením mimo vozidla s povolením stavby.  

 

Hlavní příjezd na staveniště bude z vjezdu napojeného na stávající komunikaci z ulice 

Bucharova – jde o čtyřproudou silnici, proto je pro výjezd nutno odbočit doprava – bude 

použita dopravní značka „přikázaný směr jízdy“. 

Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými nákladními 

automobily, jejichž celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty povolené Vyhl. č. 

341/2014 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Výjimku tvoří přeprava vrtné soupravy v etapě zakládání.  

Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla, v případě potřeby očištěna tak, aby 

splňovala podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné 

znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno, zajištěním 

čistícího vozu. Pro dopravu ve vlastním areálu stavby bude využita stávající zpevněná plocha 
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s živičným povrchem. Přípojky na zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a 

zařízení staveniště lze v dostatečném množství a kapacitě zajistit v areálu. Přípojná místa 

vody budou osazena vodoměry pro měření spotřeby. 

 

Během výstavby budou v prostoru staveniště umístěny dočasné stavební objekty: 

 

Sociální zařízení: 

− kanceláře vedení stavby  

− vrátnice 

− šatny pracovníků 

 

Provozní zařízení staveniště : 

− oplocení 

− skladovací prostory 

− zpevněné plochy (skládky) 

− staveništní komunikace 

− kontejnery na odpad  

− rozvody inženýrských sítí 

− míchací centrum 

− osvětlení staveniště 

 

Hygienické zařízení staveniště  

− toalety 

− sprchy 

 

výrobní zařízení staveniště 

− přípravna výztuže 

− bednících dílců 

− míchací centrum 

 

Podrobný popis objektů ZS, je uveden v kapitole č.5 Projekt zařízení staveniště. 

 

Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu je podrobně řešena v 

kapitole č. 4. Studie realizace hlavních technologických etap hrubé stavby objektu.  

 

Časový a finanční plán objektů je uvedený v kapitole č. 3. Časový a finanční plán stavby – 

objektový a v přílohách P.2.1 Propočet dle THU 

Podrobný časový plán hrubé stavby objektu je uveden v příloze P.7 Časový plán objektu 

 

Projekt zařízení staveniště pro realizaci objektu je podrobně zpracován v samostatné 

kapitole č.5 Projekt zařízení staveniště a v přílohách P.3.1, P.3.2, P.3.3 
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Bezpečnostní požadavky na prováděné práce jsou řešeny v kapitolách této práce. 

Základní bezpečnostní opatření je řešeno u jednotlivých technologických etap v kapitole č.4 

Studie realizace technologických etap.  V kapitole č.8 je zpracován plán BOZP pro hrubou 

vrchní stavbu řešeného objektu. 

 

Realizace stavby musí být prováděna s ohledem na dodržování ochrany životního 

prostředí. Je nutné veškeré případné negativní vlivy na životní prostředí minimalizovat. 

Při realizaci stavby se předpokládá zvýšená hlučnost a prašnost.  Budou dodržovány limity 

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

vibrací. Stavební práce budou probíhat pouze od 7:00 do 18:00. Omezí se nasazení strojů 

s vyšším zdrojem nadměrného hluku a budou v chodu pouze za účelem práce po dobu 

nezbytně nutnou. Minimalizují se práce s výšenou prašností. Za suchého počasí budou 

kropeny příjezdové silnice na stavbu a cesty v okolí budovy a stavebních buněk, aby se 

zamezilo prašnosti v okolí staveniště.  Před výjezdem ze stavby budou stavební stroje 

očištěny mechanicky a vodou vysokotlakým čističem.  

Technický stav strojů použitých na stavbě bude pravidelně kontrolován a v případě odstavení 

se pod mechanizaci umístí záchytná vana na unikající provozní kapaliny. 

V případě úniku kapalin, či jiné havárie způsobující kontaminaci půdy, dojde ihned k 

odstranění pomocí havarijní soupravy. Staveniště bude vybaveno havarijní soupravou. 

Havarijní souprava obsahuje sorbety, které slouží k likvidaci ropných a jiných nebezpečných 

látek. 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 

zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních 

a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím 

usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. Přebytečné srážkové 

vody, které se nestačí vsáknout, budou odváděny do sedimentačních jímek a odtud budou 

kalovými čerpadly přečerpány do stávající dešťové kanalizace. 

 

Odpady vzniklé na stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a změnou 

zákonem č. 223/2015 Sb., a zákonem č. 169/2013 Sb., kterými se mění zákon o odpadech. 

Odpady budou zatřiďovány podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů.  

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Na odpady, které nelze recyklovat  (dřevo, 

suť, polystyren, průmyslový odpad apod.),  bude na staveništi umístěn kontejner, který bude 

následně odvážen na mimostaveništní skládku k likvidaci 

Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady bude dodržováno dle: 

- Zákon č. 223/2015  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

- Vyhláška č. 387/2016  Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
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Místo stavby : 

Adresa:    Plzeňská 130/221, 150 00 Praha 5 

Katastrální území:   Motol (okres Hlavní město Praha); 728951 

 

Území pro dostavbu školního zařízení 2.LF UK se nachází v lokalitě Motol, v Praze 5, při 

ul. Plzeňské. Vstup do areálu je rovněž z ul. Plzeňské. Boční západní část území přiléhá k ul. 

Bucharova. Hlavní příjezd na staveniště bude z vjezdu napojeného na stávající komunikaci z 

ulice Bucharova – jde o čtyřproudou silnici, proto je pro výjezd nutno odbočit doprava – bude 

použita dopravní značka „přikázaný směr jízdy“. U příjezdových cest, vedoucí ke staveništi, 

bude umístěna výstražná značka „Pozor, výjezd vozidle stavby“. Dopravní značení je uvedeno 

v příloze P.1 - Situace širších vztahů. 

Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými nákladními 

automobily, jejichž celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty povolené vyhl. č. 

341/2014 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Výjimku tvoří přeprava vrtné soupravy v etapě zakládání. Před výjezdem na veřejné 

komunikace budou vozidla, v případě potřeby očištěna tak, aby splňovala podmínky zák. č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné znečistění komunikací 

výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno, zajištěním čistícího vozu. Pro 

dopravu ve vlastním areálu stavby bude využita stávající zpevněná plocha s živičným 

povrchem.  

 

 

Pro dopravu vrtné soupravy bude použit tahač MAN TGA 18.480 XXL s návěsovým 

podvalníkem NOOTEBOOM OSDS 58-04V. Z důvodu komplikované příjezdové komunikaci z 

ulice Bucharova a trasy po areálu na místo staveniště, je navržen typ podvalníku s natáčecí 

zadní nápravou, která kopíruje dráhu tahače a umožní průjezd s menším poloměrem 

otáčení. Trasa začíná v areálu firmy Soletanche, K Třebonicím 1020, Praha 5 – Řeporyje. Ve 

stejném areálu také sídlí firma STAPO, zajišťující přepravu s navrženou soupravou a vlastnící 

autojeřáb LIEBHEERR LTM 1100-4.2, který se využije při montáži věžového jeřábu. Po stejné 

trase, tak bude přepravena mechanizace na zemní práce, pilotovací souprava a autojeřáb. 

Trasa je dlouhá 7,1 km, předpokládaný čas se vzhledem k nadrozměrné přepravě se nedá 

přesně určit.  

 

Celková délka soupravy je 19,5 m a výškou 4,3 m. Vnější poloměr otáčení se stanoví dle 

technických podmínek Ministerstva dopravy TP171 – Vlečné křivky pro ověřování 

průjezdnosti směrových pozemních komunikací, kde je pro daný rozměr stanoven vnější 

poloměr otáčení 12 m. Celková hmotnost soupravy je 53,7 t. Daná souprava se musí 

posoudit dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., zda je nutné povolení k přepravě nadměrného 

nákladu. 
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Hmotnost = hmotnost tahače + hmotnost návěsu + hmotnost pilotovací soupravy 

M = 7,5t + 8,2t + 38t = 53,7t 

Výška = ložná výška návěsu + přepravní výška pilotovací soupravy 

H = 0,9 + 3,4 = 4,3 m 

 

Hmotnost – 48 t  souprava  NEVYHOVUJE 

Šířka – 2,55 m  souprava VYHOVUJE 

Výška – 4,0 m   souprava VYHOVUJE 

Délka – 15,5 m   souprava NEVYHOVUJE 

 

Přeprava bude povolena jen po schválení žádosti o povolení nadrozměrné přepravy. 

Čas přepravy se naplánuje mezi 22.00 až 6.00 hod. Opatření rychlosti, doprovodného vozidla 

a dalších opatření s přepravě, řeší zákon č. 48/2016 Sb. o pozemních komunikacích. 

 

Začátek 
trasy 

Konec 
trasy 

Vzdálenost 
[km] 

Doba 
jízdy 

Body zájmu 
Parametry 

mechanizace 
Posouzení 

Soletanche, 
K Třebonicím 
1020, Praha 
5 – Řeporyje 

Ulice 
Bucharavo, 

areál 
Plzeňská 
130/221, 
Praha 5 

7,1 - 

1-odbočení, ul. Poncarova 
R=18m 

R = 12 m VYHOVUJE 

2-odbočení, ul. Jeremiášova 
R=20m 

R = 12 m VYHOVUJE 

3-odbočka na nájezd R=18m R = 12 m VYHOVUJE 

4-odbočení do areálu Plzeňská 
R=12m 

R = 12 m VYHOVUJE 

5-trasa v areálu R=16m, R=18m R = 12 m VYHOVUJE 

Podjezdy Rozvadovská spojka 
min. výška na trase 5 m 

H = 4,3 m VYHOVUJE 

Mosty na trase, viz Pozn. M = 53,7 t NEVYHOVÍ 

Pozn.: 

Z důvodu překročení maximální povolené hmotnosti soupravy nevyhoví normálním únosnostem 

mostů, proto budou mosty na trase posouzeny při schvalování nadrozměrné přepravy přes ŘSD ČR, 

které má přístup do systému hospodaření s mosty, kde jsou uvedeny únosnosti mostů. Průjezd bude 

povolen na základě povolení a opatření na výhradní zatížitelnost mostů. 
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Obr. 1 Mapy trasy dopravy z firmy STAPO [1] 

 

 

Obr. 2 Bod zájmu 1 – odbočka na ul. Poncarova [1] 
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Obr. 3 Bod zájmu 2 – odbočka na ul. Jeremiášova [1] 

 

Obr. 4 Bod zájmu 3 – odbočka na nájezd – Vyhovuje [1] 
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Obr. 5 Bod zájmu 4 – Odbočka do areálu staveniště [1] 

 

Obr. 6 Bod zájmu 5.A – Trasa v areálu staveniště [1] 

 

Veškerá mechanizace v etapě zemních prací, se vyloží v prostoru areálu, na ploše před 

stávající budovou. Stroje poté přejedou na místo staveniště. 
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Přebytečná zemina v etapě zemních prací, se bude odvážet na mimostaveništní skládku 

do areálu firmy Deponie Praha, Hájčí 8, 155 43 Praha 5. Trasa je dlouhá 3,1 km, 

s předpokládaným časem jízdy 6 min. Odvoz bude zajištěn nákladním automobilem Tatra 

T158 se sklopnou korbou. Po stejné trase bude dováženy sypké materiály na stavbu. Na trase 

se pro daný nákladní automobil nenachází žádné omezení. 

 

 
Obr. 7 Trasa odvozu zeminy [1] 

 

Čerstvá betonová směs se bude dovážet autodomíchávači z betonárky Kámen Zbraslav 

a.s., betonárna Stodůlky. Po stejné trase bude dopraveno i autočerpadlo čerstvého betonu.  

Trasa je dlouhá 5,8 km. Dobá jízdy při běžném provozu je 8 min.  

 

Obr. 8 Trasa dopravy betonové směsi [1] 
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Výztuž bude dovážena tahačem Iveco AS 440 s návěsem RH 125, z prodejny hutního 

materiálů Kondor s.r.o, Výpadová 1538, Praha 5 - Radotín. Prodejna je od stavby vzdálena 

22,6 km a předpokládaný čas jízdy 24 min. Trasa ke staveništi vede po hlavní silnici I. třídy, 

kde se pro danou soupravu nevyskytuje žádné omezení z hlediska poloměru otáčení a 

únosnosti. Vjezd na staveniště a komunikace v areálu je ověřena u přepravy mechanizace a 

dopravy bednění. 

 

Obr. 9 Trasa dopravy výztuže [1] 

 

 

Bednění bude dovezeno tahačem Iveco AS 440 s návěsem RH 125 na stavbu z půjčovny 

bednění Doka, Za Avií 868/1, Praha Čakovice.  Trasa je vzdálená 24,2 km a předpokládaný 

čas jízdy 33 min. Naložená souprava nepřesahuje svojí váhou únosnost žádného mostu na 

trase, poloměr otáčení je 12 m. Kritické body jsou vyznačeny. U výjezdu ze Strahovského 

tunelu na ul. Radlická (bod zájmu 2.), bude muset souprava najet částečně do protisměru, 

při tom nesmí ohrozit protijedoucí vozy.  
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Obr. 10 Trasa dopravy bednění [1] 

 

Začátek 
trasy 

Konec 
trasy 

Vzdálenost 
[km] 

Doba 
jízdy 

Body zájmu 
Parametry 

mechanizace 
Posouzení 

Doka, Za Avií 
868/1, Praha 

Čakovice 

Ulice 
Bucharavo, 

areál 
Plzeňská 
130/221, 
Praha 5 

24,2 33 min 

1-objezd, ul. Kostelecká R=16 m R = 12 m VYHOVUJE 

2-odbočení, ul. Radlická R=15m R = 12 m VYHOVUJE 

3-odbočení ul. Radlická R=12m R = 12 m VYHOVUJE 

 

 

Obr. 11 Bod zájmu dopravy bednění – kruhový objezd [1] 



37 

 

 

Obr. 12 Bod zájmu dopravy bednění – výjezd Strahovský tunel [1] 

 

 

Věžový jeřáb bude na stavbu dopraven pomocí tahače Iveco AS 440S50 s návěsem 

RH125 P Schwarzmüller, celkem pěti návozy s díly věžového jeřábu. Největší přepravovaný 

prvek je věžový díl délky 10,0 m a část výložníku o délce 11,9 m. 

Trasa začíná výjezdem z areálu Kranimex, spol.s r.o., Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9-

Kyje,  nájezdem na ulici Nedokončená a Ústřední, kde se po 2,7 km odbočí doleva na nájezd 

na E65. Po silnici E65 a Městském okruhu je trasa dlouhá 15 km až k Barrandovskému mostu, 

kde se souprava drží v pravém jízdním pruhu a použije sjezd směr Karlovy 

Vary/Chomutov/Plzeň/Barrandov Letiště. Po ulici K Barrandovu je trasa dlouhá 6 km 

k nájezdu na silnici E50 směrem Chomutov/Karlovy Vary/Plzeň/Letiště/E50/Pražský okruh/. 

Po 6,6 km souprava odbočí vpravo, na Praha – Stodůlky, na silnici Rozvadovská spojka, trasa 

pokračuje ke sjezdu směr Motol/Centrum. Na ulici Bucharova po 1,5 km odbočit vpravo 

směrem Rudná/Centrum, kde je po pravé straně vjezd na staveniště. 

Celková délka trasy je 37,2 km, předpokládaná doba jízdy je 45 minut. 
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Obr. 13 Trasa dopravy věžového jeřábu [1] 

 

Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Vzdálenost 
[km] 

Doba 
jízdy 

Body zájmu 
Parametry 

mechanizace 
Posouzení 

Kranimex, 
spol.s r.o., 

Nedokončená 
1638, 198 00 

Praha 9 

Ulice 
Bucharavo, 

areál 
Plzeňská 
130/221, 
Praha 5 

37,2 
45 
min 

1-odbočení, ul. Ústřední R=17 m R = 12 m VYHOVUJE 

2-podjezd E65, H= 5,5 m H = 3,2 m VYHOVUJE 

3-Barandovský most R=20 m R = 12 m VYHOVUJE 

4-podjezd E55, H=4,5 m R = 12 m VYHOVUJE 

4-odbočení do areálu Plzeňská 
R=12m 

R = 12 m VYHOVUJE 

5- v areálu R=16m, R=18m R = 12 m VYHOVUJE 

6-průjezd staveništěm R=12 m R = 12 m NEVYHOVÍ 

 

 

Obr. 14  Bod zájmu dopravy jeřábu – poloměr zatáčky 17 m [1] 
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Obr. 15 Bod zájmu 2.C – podjezd [1] 

 

 
Obr. 16 Bod zájmu 3.C – Barrandovský most [1] 

 

Obr. 17 Bod zájmu 4.C– podjezd [1] 
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Obr. 18 Bod zájmu 5.C – odbočení na staveniště [1] 
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Časový a finanční plán stavby – objektový je uveden v přílohové časti práce. Je 

zpracován pro všechny stavební objekty související s hlavním objektem výukového pavilonu. 

K vytvoření finančního plánu, byl zpracován propočet v programu BUILDpowerS dle 

technickohospodářských ukazatelů. 

 

Příloha P.2 – Časový a finanční stavby – objektový, bilance pracovníků 

Příloha P2.1 – Propočet dle THU 
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Studie realizace hlavních technologických etap objektu SO01 

 

 

Pro objekt je stanovena základní úroveň HTÚ +289,350m.n.m = -0,630. Od těchto úrovní 

budou následně prováděny další již drobnější výkopy (rýhy základových pasů, základy pro 

výtahové šachty). 

Základovou spáru musí vždy převzít zodpovědný stavební geolog, který dá souhlas k jejímu 

zakrytí dalšími konstrukcemi. O převzetí bude sepsán přebírací protokol. 

Před provedením hutněných násypů a betonáží podkladních betonů budou provedeny 

pilotovací práce.  

Při výkopech je nutné chránit základovou spáru proti promrzání a rozmáčení, začištění dna 

s odstraněním posledních 10 cm je nutné provést těsně před prováděním podkladních 

konstrukcí. Sklon svahů výkopů určí stavební geolog na stavbě dle skutečné zjištěné zeminy.  

Před zahájením zemních prací mimo objekt je nutno vytyčit veškeré podzemní inženýrské 

sítě u jejich správců a při zemních pracích v blízkosti těchto sítí postupovat dle požadavků 

jejich správců tj. např. výkopy provádět ručně. Veškeré násypy a zásypy je nutné hutnit po 

vrstvách na požadovanou únosnost. 

Veškeré zásypy budou provedeny z hutnitelných a nenamrzavých materiálů. Pro 

zatížené plochy,  bude nutné použít štěrkopísky, betonový recyklát. Pro zásypy je nutné volit 

takové materiály, aby nedocházelo k jejich degradaci vlivem spodní/dešťové vody.   

Na zásyp bočních, méně zatížených výkopů se předpokládá využití vykopané zeminy. O jejím 

možném použití rozhodne geolog na základě IG průzkumu. 

Před zahájením zásypů je nutné provést úpravu podloží (odstranit led, sníh, porost, porušené 

či rozbředlé vrstvy). Ukládání a hutnění násypů/zásypů bude prováděno po vrstvách pokud 

možno na celou šířku výkopu. Pro nesoudržné zeminy se míra zhutnění udává a kontroluje 

hodnotou relativní ulehlosti  I D  (ČSN 721018). Pro nesoudržné zeminy (suché písky  I D >0,7).  

Pro soudržné zeminy se míra a kvalita zhutnění kontroluje podle Proctor- standard (ČSN 

721015).  

 

Podrobný výkaz výměr materiálu je uveden v příloze P.10. Položkový rozpočet pro vybrané 

části stavby. 

 

Položka Objem [m3] 

Vytěžená zemina - hlavní stavení jámy 4 959 

Vytěžená zemina – šachty, základové pasy  130 

Odvezená zemina (nakypření 20%) 5 524 

Ponechaná zemina na zpětné zásypy (nakypření 20%) 584 
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Geodet za pomocí totální stanice vyznačí hranice stavební jámy a polohu stávajících 

inženýrských sítí. Jednotlivé body se vyznačí reflexní barvou značkovacím sprejem a 

vytyčovacími kolíky.  

Hloubení stavební jámy pro objekt SO101 bude zahájeno v jihozápadní části staveniště, 

za pomocí rypadla. Dno jámy je stanoveno v úrovni +289,350m.n.n = -0,630m.   Stěny výkopu 

je nutné zabezpečit svahováním dle nařízení vlády č. 591/2006Sb. U výkopů, jejichž hloubka 

nepřesáhne 3 metry je možné svahovat v poměru 1: 0,5 až 0,25. Šířka výkopové rýhy pro 

vstup pracovníků pro ruční výkop musí být min. šíře 0,8m  

Vykopaná zemina bude rypadlem naložena na nákladní automobily a odvážena na 

mimostaveništní skládku. Část zeminy pro zpětné zásypy bude přesunuta po staveništi 

na místo určeném jako skládka deponie. 

Pro odvod povrchových srážkových vod je ve stavební jámy zřízen systém drenáží 

s minimálním sklonem 0,5 %, s odvodněním do sběrných šachet v rozích jámy. Odčerpávána 

voda bude pomocí hadic odvedena do šachty kanalizace.   

Od úrovně HTÚ -0,630m budou následně prováděny výkopy s pomocí rypadlo-

nakladače a dělníků. Jedná se o výkopy rýhy základových pasů, základů pro výtahové šachty. 

Rýhy pro základový rošt a revizní šachty budou vykopány až po provedení všech pilot. Pro 

tuto práci bude použit rypadlo–nakladač. Dočištění základové spáry a všechny výkopy v 

blízkosti ochranných pásem vedení budou prováděny ručně pracovníky.   

Při výkopech je nutné chránit základovou spáru proti promrzání a rozmáčení, začištění 

dna s odstraněním posledních 10 cm je nutné provést těsně před provedením podkladního 

betonu. Před provedením hutněných násypů a betonáží podkladních betonů budou 

provedeny pilotovací práce. 

Základovou spáru převezme zodpovědný stavební geolog, který dá souhlas k jejímu zakrytí 

dalšími konstrukcemi. O převzetí bude sepsán přebírací protokol. Geolog také rozhodne 

konkrétně o vhodnosti a rozsahu použití zpětných zásypů a rovněž doporučí optimální 

způsob ochrany základové spáry v dané lokalitě po dobu její realizace. 

Geolog kontroluje, zda má základová spára předpokládanou únosnost uvažovanou v části 

HTÚ a dle statického výpočtu. Dále zda není spára poškozena výkopovými pracemi, vodou, 

nebo mrazem.  

 

• rypadlo 

• kolový rýpadlo-nakladač 

• nákladní automobil 

• vibrační ježek 

• nivelační přístroj 

• totální geodetická stanice 

• nářadí –lopata, krumpáč, kolečka, pila, provázek, značkovací sprej, řezivo 
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• strojník rypadla  

• strojník rypadlo nakladače  

• geodet  

• pomocník geodeta 

• řidič nákladního automobilu  

• pomocný dělník  

 

• Převzetí staveniště 

• Kontrola vstupních podkladů, projektové dokumentace 

• Kontrola vytýčení případných stávajících sítí 

• Kontrola vytýčených výškových a polohových bodů 

• Kontrola pracovníků a strojů 

• Klimatické podmínky 

• Kontrola stavebních strojů 

• Kontrola vytýčení výkopů 

• Průběžná kontrola výškových úrovní výkopů 

• Průběžná kontrola rozměrů výkopů 

• Kontrola základové spáry 

• Kontrola výškových úrovní dokončených výkopů 

• Kontrola rozměrů výkopů  

• Kontrola základové spáry 

 

Během provádění zemních prací musí být stavební jáma zajištěna proti pádu osob, proto 

bude ve vzdálenosti 1,5 m od hrany stavební jámy vytvořeno provizorní dřevěné zábradlí. 

Zajištění jámy a výkopů: 

- zajištění výkopu ve vzdálenosti 1,5m od hrany pomocí zábradlí o výšce 1,1m 

- ze strany přiléhající ke staveništní komunikaci označení výkopu výstražnou páskou, 

nebo značkou 

Výkopové práce 

- zákaz pohybu dělníku v nebezpečném prostoru pracujícího stroje 

- vstup pracovníků do stavební jámy povolen s ochrannými pracovními pomůcky a po 

kontrole stavu stěn výkupu 

Stroje a jejich obsluha 

- stroje musí být vybaveny signalizačním zařízením a stabilizačními prvky 

- kontrola stroje prováděna při vypnutém motoru 

- obsluha stroje musí být seznámena s podmínkami na staveništi 

- obsluha musí dodržovat odstupné vzdálenosti od hran výkopu 
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Etapa založení objektu se skládá ze dvou částí, etapy realizace vrtaných pilot a etapy 

provádění základové desky. 

Založení objektu je navrženo hlubinné na pilotách o průměrech 600, 900 a 1200 mm 

v kombinaci s železobetonovou základovou deskou tl. 350 mm. Piloty jsou navrženy na 

sednutí max. 15 mm. Piloty jsou půdorysně rozmístěny v místech svislých nosných prvků, 

roštu pasů základové desky. Jejich délka je stanovena na základě namáhání a zjištěných 

geologických podmínkách.  Tuhosti pilot (délky a průměry pilot) byly navrženy individuálně 

podle konkrétního zatížení, přičemž deska není s pilotami monoliticky spojena. S ohledem 

na dostatečné zakotvení výztuže svislých prvků je základová deska zesílená základovými pasy 

tl. 600 mm. Délky pilot jsou v rozsahu 6-18m. Základová deska je ochráněná hydroizolačním 

systémem. 

Piloty budou vyrobeny z betonu C25/30 XC2 XA2 a budou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. 

 

Položka Jednotka Množství 

Beton podkladní C 8/10 m3 182 

Beton výplňový pro vrtané piloty   m3 507 

Beton základové desky a svislé konstrukce 1.NP C30/37 – XC3 m3 652 

Výztuž z betonářské oceli 10505 R – základové pasy t 71 

Výztuž z betonářské oceli 10505 R – základová deska t 143 

Výztuž z betonářské oceli 10505 R – piloty t 17 

Vrtané piloty, výplň beton C25/30 pr. 600 mm ks 4 

Vrtané piloty, výplň beton C25/30 pr. 900 mm ks 14 

Vrtané piloty, výplň beton C25/30 pr. 1200 mm ks 31 

Vytěžená zemina z vrtaných pilot m3 608 

 

Realizace pilotového založení bude probíhat v tomto sledu: 

- Geodet dle výkresu a s pomocí totální stanice vytyčí osy vrtaných pilot v úrovni 

upraveného terénu. Vytyčení pilot bude probíhat průběžně. 

- Piloty budou vrtány z úrovně upraveného terénu rotační technologií.   

- Strojník provede kontrolu a přípravu vrtné soupravy a osadí ocelové pažnice na délku 

piloty. 

- Přenesou se osy na vytyčovací kolíky pro určení osy po vrtání.  

- Zahájení vrtání do požadované hloubky, poté vytažení vrtáku se zeminou, vyklepání 

zeminy. Zemina je naložena nakladačem na nákladní automobil a odvezena. 

- Kontrola rozměrů vrtu a dočištění 

- Osazení armokošů do vrtů, kontrola krytí výztuže. Betonáž piloty za pomoci 

autodomíchávače 

- Vytažení pažnic 
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- Po vytvrdnutí betonu proběhne odbourání hlavice piloty na požadovanou výšku 

 

Po provedení pilot dojde k vykopání zemních pasů  a obnažení hlavic pilot, které se odbourají 

až na spodní úroveň základových pasu. Základová spára se po odbourání začistí a chrání 

před klimatickými vlivy. Před předáním základové spáry budou provedeny rozvody ležaté 

splaškové kanalizace pod úrovní základové desky. Základová spára musí být po všech 

výkopových činnostech dostatečně zhutněna.  Míra hutnění podkladu pod základovou 

deskou by měla být splněna dosažením hodnoty deformačního modulu Edef2  30 MPa při 

dodržení poměru Edef2 /Edef1 2,5. Po hutnění se provede kontrolní zatěžovací zkouška.  

Co nejdříve po zatěžovací zkoušce dojde k betonáži podkladní betonové vrstvy tl.100 

mm, v celé ploše pod základovou deskou. Nejdříve bude provedeno dřevěné bednění čel 

základové desky. Betonová směs bude dopravena pomocí autodomíchávače z betonárky a 

do bednění bude ukládána pomocí autočerpadla. Do požadované výškové úrovně se urovná 

pomocí latě a nivelačního přístroje. Následuje technologická přestávka v délce min. 1 den.  

Podrobný postup pro základovou desku je uveden v kapitole 9. Technologický předpis pro 

monolitické konstrukce 

Před zahájením vázání výztuže desky se provede kontrola výškové úrovně dna a 

rozměrů pasu. 

Vazači výztuže budou rozděleny na více pracovních čet. První pracovní četa bude vázat výztuž 

v pasech, snížené části (šachty pro výtah) a patky sloupu. Druhá pracovní četa rozmístí a váže 

vodorovnou, spodní a horní výztuž desky v celé ploše. Krytí spodní výztuže 40 mm bude 

zajištěno plastovou distanční lištou. Armování desky budu ukončeno vyvázáním svislé 

výztuže nad horní úroveň desky pro sloup a monolitické stěny 1NP.  Současně s armováním 

proběhne montáž zemnících pásku FeZn4x30 v místech a zásad uvedených v projektové 

dokumentaci. Při realizaci vodonepropustné betonové konstrukce je důležité zajištění 

těsnosti pracovní spáry mezi záběry a vodorovné pracovní spáry u napojení svislých 

konstrukcí 1.NP osazením systémových těsnících prvků. Pracovní spáry budou opatřeny 

těsnícími pásy a ve svislých stěnách se osadí prvky pro řízené smršťovací spáry. 

Pracovní četa tesařů současně s vázáním výztuže provádí montáž bednění po obvodu 

desky a ve snížené části pro technologický kanál. Dle PD budou zaměřeny a zhotoveny 

veškeré prostupy. 

Před betonáží bude vždy vyzván technický dozor na kontrolu výztuže a čistoty.  

Betonáž desky bude rozdělena do více pracovních záběrů. Nejdříve proběhne betonáž 

nejnižších částí, tedy dojezdu výtahu, revizních šachet. Následuje betonáž snížené části desky 

pro technologický kanál na horní hranu -0,580 m (osy A-C; 17-24). Nakonec proběhne 

betonáž zbylé části desky na horní hranu -0,180 m. 

Deska je navržena jako tzv. „bílá vana“ z vodonepropustného betónu betonu C 30/37 – XC3, 

je proto nutné kontrolovat veškeré systémové těsnící prvky prostupů do konstrukce. 

Betonáž proběhne s pomocí čerpadla betonových směsí a autodomíchavačů. Betonovou 

směs z hadice autočerpadla je nutné na místo určené uložena z maximální výšky 1,5m, 

z důvodu zamezení segradace kameniva. 

Betonová směs bude v pasech hutněna pomocí ponorného vibrátoru a v ploše pomocí 

vibrační lišty Enar QZH.  Po betonáži musí být povrch betonu ošetřován kropením vodou, 

z důvodu zamezení vzniku trhlin.  
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• Rýpadlo-nakladač  

• Nákladní automobil  

• Vibrační válec  

• Vibrační deska  

• Nivelační set s nivelačním přístrojem  

• Totální stanice  

• Čerpadlo betonové směsi 

• Autodomíchávač 

• Ponorný vibrátor 

• Plovoucí vibrační lišta 

 

• Strojník vrtné soustavy  

• Řidič nákladního automobilu  

• Řidič autodomíchávače  

• Řidič - obsluha autočerpadla  

• Geodet  

• Betonář  

• Vazač výztuže  

• Tesař 

• Pomocný dělník  

 

Vstupní kontroly 

• Kontrola PD, pracovníků, strojů, BOZP, připravenost pracoviště, materiálu 

Mezioperační kontroly 

• Kontrola způsobilosti pracovníků, klimatických podmínek, skladování materiálu, 

provedení bednění, prostupů, výztuže, těsnících systémů, kontrola dodaného 

betonu, hutnění, ošetřování betonu 

Výstupní kontroly 

• Kontrola geometrické přesnosti, kvality povrchu, pevnosti 

 

 

Podrobný postup monolitické konstrukce bude popsán v kapitole č. 9 – Technologický 

předpis pro provádění monolitických konstrukcí  

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy monolitické železobetonové tloušťky 200 mm,250 

mm a 300 mm a tvoří stěnové nosníky. Podepřeny jsou sloupy v 1NP a dle tohoto působení 

jsou i vyztuženy. Samotné vyztužení stěn je provedeno pomocí vázané výztuže. V místě 

otvorů je navržena lemovací výztuž. Obvodové stěny jsou železobetonové tloušťky 200 mm. 

Svislé konstrukce sloupů stěn komunikačního jádra jsou navrženy monolitické 

železobetonové tloušťky 250 mm. Stěny jader zároveň zabezpečují vodorovnou tuhost v 
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propojením se stropními deskami. Monolitické konstrukce stěn, sloupů a stěn 

komunikačního jádra v 1NP jsou navrženy z betonu C30/37 XC1 (C30/37 XC3, XA1). Ostatní 

svislé železobetonové konstrukce v rozsahu 2-4NP jsou navrženy z betonu C25/30 XC1 

(C30/37). Veškeré železobetonové konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. 

 

Stropní desky jsou staticky navrženy jako obousměrně pnuté, bezprůvlakově uložené na 

sloupech a ztužujících stěnách a stěnách komunikačního jádra. V deskách jsou kromě atrií i 

otvory pro schodiště, výtahové šachty a další instalační jádra. Lokálně jsou doplněny o 

přechodové trámy a ztužující průvlaky, pro zabezpečení dostatečné tuhosti konstrukce, I. a 

II. mezního stavu.  Desky jsou navrženy tloušťky 240mm až 280mm. Tuhost objektu zajišťuje 

konstrukce výtahové šachty spolu se schodišťovými stěnami a střešní deskou. Vzhledem na 

výšku objektu je toto ztužení dostatečné. ŽB konstrukce stropů jsou navrženy z 

monolitického železobetonu třídy C25/30-XC1 a vázané výztuže B 500B. 

 

V objektu je navrženo jedno železobetonové, dvouramenné schodiště. Konstrukce 

schodiště je kombinovaná, monolitická železobetonová doplněná o prefabrikovaná ramena 

tl.160 mm. Prefabrikovaná ramena budou uložené na železobetonové monolitické podesty 

a mezipodesty na ozuby s vložením pružného materiálu pro přerušení kročejového hluku. 

Mezipodesty jsou vetknuté do nosných stěn pomocí vylamovací výztuže. Monolitická část 

schodiště je kotvená do stropních desek a schodišťových stěn, prefabrikovaná ramena jsou 

uložená na monolitické části přes prvky pro přerušení kročejového hluku. ŽB konstrukce jsou 

navrženy z monolitického železobetonu třídy C30/37-XC1 a vázané výztuže B 500B. 

 

Podrobně uveden v kapitole č. 9 Technologický předpis pro monolitické konstrukce 

 

Podrobný postup provádění monolitické konstrukce je popsán v kapitole č.9 Technologický 

předpis železobetonové monolitické konstrukce. 

 

Výztuž svislých konstrukcí se váže na vyčnívající výztuž z vodorovné konstrukce spodního 

podlaží. Na výztuž se osadí distanční prvky, zajišťující krytí výztuže.   

V případě svislých stěn v 1.NP se provede kontrola příprava napojení bíle vany a svislou 

konstrukci. Ve spoji musí být zabetonován těsnící bitumenový plech. Dalším prvkem je 

vložený těsnící plech  BK křížového průřezu ve svislé poloze do stěny, se zamezí vzniku 

neplánovaných trhlin. 

Bednění bude použito rámového bedněníní DOKA Framax Xlife. Pro bednění jednoho sloupu 

bude použit systém bednění DOKA KS Xlife. Bednění bude na montážní ploše sestaveno do 

větších celků a na místo montáže se dopraví pomocí věžového jeřábu. 
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Betonáž bude prováděna s pomocí bádie a dopravy věžovým jeřábem. Betonovat se bude 

po vrstvách se zajištěním hutnění ponorným vibrátorem. Práce budou probíhat pouze 

z betonářské plošiny na sestavě stěnového bednění. 

Po betonáži následuje technologická přestávka. Po uplynutí potřebného času se konstrukce 

odbední a beton se ošetřuje 

1) Montáž  stropního systémového bednění DOKA 1-2-4 pro část monolitické stropní desky 

2) Vyztužení monolitické stropní desky s výztužnými trámy a s výztužnou  

3) Betonáž - Betonáž bude prováděna s pomocí autočerpadla. Betonovat se bude po vrstvách 

se zajištěním hutnění ponorným vibrátorem a vibrační lištou.  Směs bude ukládána do 

bednění z max. výšky 1,5 m 

4) Technologická pauza pro dosažení minimální požadované pevnosti pro schopnost 

únosnosti své vlastní váhy dle statika 

5) Částečné odbednění konstrukce, podstojkování 

6) Úplné odbednění konstrukce 

 

• Věžový jeřáb 

• Čerpadlo betonové směsi 

• Autodomíchavač 

• Čerpadlo betonových směsí 

• Nákladní automobil  

• Ponorný vibrátor 

• Vibrační lišta 

 

• Betonář 

• Železář 

• Montážník bednění (tesař)  

• Jeřábník   

• Obsluha autodomíchávače 

• Obsluha autočerpadla 

• Pomocný dělník 

 

• Kontrola dokumentace stavby 

• Kontrola připravenosti stavby 

• Kontrola připravenosti pracoviště 

• Kontrola dodaného materiálu 

• Kontrola skladování materiálu 

• Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 

• Kontrola způsobilosti pracovníků 
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• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola vytyčení polohy bednění 

• Kontrola bednění a prostupů 

• Kontrola výztuže 

• Kontrola dodávky čerstvé betonové směsi 

• Kontrola betonáže 

• Kontrola ošetřování betonu 

• Kontrola pevnosti a odbednění 

• Vizuální kontrola 

• Kontrola geometrické přesnosti 

• Kontrola charakteristických vlastností betonové konstrukce 

• Kontrola úklidu staveniště 

 

Vymezit prostor pod pracovištěm zábradlím, od volného okraje pracoviště šířka nejméně 1,5 

m (práce ve výšce 3 – 10 m) a 2,0 m (práce ve výšce 10 – 20 m) 

Pohyb s břemenem po žebříku do váhy břemena 15kg a žebřík musí přesahovat horní hranu 

konstrukce min o 1,5m 

provádění kontrol stability bednění, opatření bednících prvků stabilizačními prvky a při 

zřízení bednění dodržovat pokyny v projektové dokumentaci 

Elektrické zařízení musí být chráněno před kontaktem s vodou. Po dokončení prací s 

elektrickými přístroji je nutné přístroj vypnout a odpojit ze zdroje elektrické energie a 

zabezpečit proti neoprávněné manipulaci. 

Kontrola pevnosti před betonáží, kontrola osazení betonářských lávek, zabezpečení hran 

volného pádu zábradlím. Při betonáži zajistit komunikaci mezi obsluhou autočerpadla a 

betonáři 

 

 

 

Střecha objektu je plochá z části jednoplášťová, s klasickým pořadím vrstev, tepelnou izolací 

z minerální vlny a s hydroizolací z modifikovaného asfaltového pásu s výztužnou 

polyesterovou mřížkou, nad tepelnou izolací. Střecha má obvodovou atiku a hydroizolace je 

spádována v min. 2 % sklonu do vnitřních střešních vtoků. Všechny vtoky jsou elektricky 

vyhřívané proti zamrznutí. Na ochranná vrstva hydroizolace je provedena stabilizační m 

násypem z kameniva tl.150 mm.  

Šikmá část střechy je tvořena pojistnou hydroizolační fólii, na které je proveden rošt z latí a 

záklopem z OSB desek. Na desky je provedena krytina z ocelového pozinkovaného, 

poplastovaného hladkého plechu. 
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Položka 
Tloušťka  

mm 
Množství 

Střešní plášť ST1 – střecha šikmá 

Penetrace podkladu asfaltovou emulzí - 

Na plochu 
střechy  
810 m2 

Parotěsná vrstva z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z 
hliníkové fólie s nakašírovanou PES rohoží, tl. 3 mm 

2,2 

Tepelná izolace z desek PIR na pero/drážku, tl. 240 mm 200 

Pojistná hydroizolační fólie difuzně otevřená. Složení: spodní výztužná 
vrstva z netkaná PES textíli 

- 

Kontralatě 60x40 mm 40 

Bednění z OSB desek na pero a drážku, tl.25 mm 25 

Mikroventilační vrstva - vícevrstvá fólie s nakašírovanou strukturovanou 
rohoží s polypropylenových vláken,  tl.8 mm 

8 

Tabulová krytina z ocelového pozinkovaného, poplastovaného hladkého 
plechu bez prolisů  tl. 0,5 mm  

30 

Střešní plášť ST2 - střecha plochá 

Penetrace podkladu asfaltovou emulzí - 

Na plochu 
střechy  
465 m2 

Parozábrana - asf.modifikovaný pás se skel.vložkou 2,5 

Tepelná izolace - minerální vlna 240 

Spádová vrtsva - Tepelně izolační spádové klíny z minerální vlny  – 
spádové klíny tl. 20 - 160 mm 

160 

Hydroizolace -  2x modifikovaný asfaltový pás s výztužnou polyesterovou 
mřížkou 

8 

Separační vrstva - netkaná polypropylenová textilie(500g/m2) 5 

Kačírek - těžené kamenivo frakce 16-32mm 150 

 

 

• Penetrace podkladu 

• Natavení asfaltového pasu - parozábrana  

• Montáž tepelná izolace z desek PIR na pero drážku 

• Pojistná hydroizolační fólie difuzně otevřená 

• Bednění a laťování   

• Folie mikroventilační  

• Plechová krytina  

• Oplechování zdí  

• Záchytný střešní systém  

• Penetrace podkladu  

• Geotextilie  

• Natavení asfaltového pasů - parozábrana 

• Montáž tepelné izolace, minerální vlna 

• Montáž spádové vrstvy 

• Natavení asfaltových pasů 

• Montáž netkané polypropylenové textilie 
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• Zásyp kamenivem - kačírek 

• Záchytný střešní systém  

 

• Autojeřáb 

• Stavební výtah 

• Nákladní automobil s HR 

• Svářečka 

• Tesařské, klempířské a izolatérské nářadí 

 

• Jeřábník 

• Tesaři 

• Klempíři 

• Svářeč 

• Izolatéři 

• Pomocní stavební dělníci 

 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola připravenosti pracoviště_ 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola materiálu – hydroizolace, tepelné izolace, a dalších materiálu pro skladby 

souvrství střech 

• Kontrola podkladu 

• Kontrola provedení parotěsné izolace 

• Kontrola provedení tepelné izolace 

• Kontrola provedení hydroizolace 

• Kontrola provedení návaznosti hydroizolace na vodorovné prvky 

• Kontrola provedení vpustí 

• kontrola záchytného systému 

 

• Kontrala těsnosti střechy 

• Soulad s PD 

• Kontrola geometrické přesnosti 

 

 

 

Všichni pracovníci budou před začátkem prací proškoleni o práci ve výškách. O školení 

bude proveden zápis s prezenční listinou. Zaměstnanec, který neabsolvoval školení, nesmí 

pracovat na staveništi. 
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Pracovní postup, při kterém pracovník provádějící natavování asfaltových pásů 

postupuje směrem vzad, Svařování a natavování asfaltových pásů budou provádět pouze 

osoby k tomu určené s platnými certifikáty. Pracovníci provádějící svařování a natavování 

asfaltových pásů budou seznámeni s pracovním postupem a návodem k obsluze příslušného 

zařízení. 

Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním zachycovacím postrojem, nebo 

polohovacím pásem připevněným přes horolezecké lano k záchytnému systému na střešní 

konstrukci. Před každým použitím je pracovník povinen se vizuálně přesvědčit o jeho 

kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. O používání těchto prostředků 

budou pracovníci odborně proškoleni. 

Materiály, nářadí a pracovní pomůcky budou ve výšce uloženy nebo skladovány 

stabilně a dál od volného okraje tak, aby nedošlo k jejich pádu, sklouznutí nebo shození. 

Pracovníci budou vybaveni ochrannou helmou. 

Veškeré pracovní nářadí, které nebude používáno, je nutné snést a ze střešní konstrukce a 

uložit do zastřešeného skladu na staveništi. 

Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v 

případě silného deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro provádění prací 

je 11 m/s, při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce je 

maximální rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude 

dohlednost v místě práce menší než 30 m. 

 

 

Zděné příčky jsou pouze v technických prostorách 1.NP Zděné příčky jsou navrženy z 

keramických příčkovek POROTHERM 14 P+D Příčky budou kotveny k nosným betonovým 

konstrukcím pomocí ploché spony FD KSF z nerezové oceli, uložené do každé druhé řady 

ložné spáry. Volné okraje příček budou ztuženy ocelovým profilem, v případě, že překročí 

výrobcem povolené rozměry volné délky a výšky.   Spáry na styku stěn se stropní konstrukcí 

je nutné vyplnit minerální vlnou (tl. min. 30 mm), z důvodu možného průhybu stropu. 

Napojení na ostatní konstrukce musí splnit požadavky na protihlukovou a protipožární 

ochranu. Při zdění ve výšce větší jak 1,5m bude použito pojízdné, hliníkové lešení. 

Palety se zdícím materiálem se budou přepravovat po patře pomocí paletovacího vozíku.  

 

 

 

Sádrokartonové konstrukce budou montovány dle pokynů výrobce na systémové 

kovové profily z pozinkovaného plechu připevněné ke stropní betonové desce (maximální 

průhyb roštu mezi závěsy 3 mm – přičíst zatížení rozvody). Napojení, dilatace, kluzné spoje, 

podkonstrukce pro zavěšování břemen, sociálních zařízení, revizní otvory provádět dle 

konstrukčních detailů a pokynů výrobce. 
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Povrch bandážován SK, zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem na sádrokarton: 1x 

základní nátěr (ředěný), 2x vrchní nátěr (emulze). Desky upevněny tak, aby povrch byl rovný 

bez prohnutí a změny roviny. Spáry ve dvouvrstvém obložení prostřídány. Upevnění šrouby 

min 10 mm od okraje SDK desky v rozestupech 300 mm (200 u vnějších rohů) u stěn, 230 

(150 po obvodě) u stropů. Hlavy šroubů zapuštěny. 

Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, kde musí být aplikována páska, 

použít těsnící hmotu PVAC. Po vyplnění a zakrytí všech spár a otvorů (prohlubně po 

šroubech) budou překryty páskou a zatmeleny do ztracena, aby vznikl zarovnaný hladký 

bezešvý povrch. Spárovací tmel systémový. 

Tenkostěnné ocelové pozinkované profily tl.0,6 mm – typ UW, CW, UD, CD 

UW – pro příčky k podlaze a stropu pomocí univerzálních zatloukacích hmoždinek K6/35, na 

spodní hranu profilu těsnící skelnou nebo papírovou pásku se spárovací hmotou. 

Omítky budou provedeny na celou výšku příslušné místnosti až ke stropní konstrukci 

včetně místností, ve kterých je podhled. V rozích je nutné vyztužit podmítkovými kovovými 

profily. Povrch omítek nesmí mít puchýře, pecky ani trhliny kromě vlasových trhlinek 

vzniklých smrštěním malty. Závady musí být opraveny před provedením malířských prací. V 

místech styku s nestejnorodým materiálem, kde je nebezpeční vzniku trhlin, bude provedeno 

překrytí výztužnou sítí (perlinkou). U ocelových zárubní bude líc omítky zasunut oproti líci 

zárubně o min. 5 mm. V místě styku s podlahou se omítka zakončí nad soklíkem tak, aby 

vznikla mezera šířky 40 mm, která se začistí po osazení soklíků. Dovolené odchylky 

nerovnosti měřené latí dl. 2m na rovných plochách nesmí převyšovat u hrubých omítek 5 

mm, u štukových a venkovních omítek 2mm. 

Je navrženo několik typů nášlapných vrstev podlah dle typů provozů v prostorech. 

Podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti a dále 

požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané normovými 

hodnotami. V požárně chráněných únikových cestách nesmí být na nášlapnou vrstvu podlah 

použita hmota s indexem šíření plamene vyšším než 100 mm/min. Instalace uložené v 

podlaze nesmí narušit vlastnosti podlahy požadované pro příslušný prostor. 

Veškerá okna jsou v provedení v systému hliníkových profilů, zasklené izolačním 

trojsklem. Všechna okna jsou vybavena elektricky ovládanou vnější žaluzií. 

Dveře vnější jsou z rámu komorových hliníkových profilů s přerušením tepelného mostu 

izolátorem z polyamidu s redukcí ochlazování vnitřní části profilu sáláním. Dveře jsou 

opatřeny těsněním EPDM, v rozích lepené s těsnícími růžky vícekomorové konstrukce. Vnitřní 

dorazové těsnění z EPDM profilů je po obvodě z jednoho kusu a je spojeno na lepený spoj v 

nadpraží. Vnější těsnění z EPDM profilů, po obvodě z jednoho kusu, spoj v nadpraží. 

Konstrukce je kotvena pomocí ocelových primárních a sekundárních pozinkovaných kotev k 

nosné konstrukci. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné, otvíravé, jednokřídlové či dvoukřídlové, plné nebo s částečně 

prosklené, hladké, se 3 panty na výšku křídla. S nosným dřevěným rámem, s jádrem z 

dřevotřísky. 

 

• Příčky keramické  

• SDK příčky  

• SDK předstěny  
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• SDK podhledy  

• Montáž oken 

• Vnitřní omítky jádro  

• Vnitřní omítky štuk 

• Násyp pod podlahy 

• Izolace tepelná (kročejová) podlah 

• Mazaniny a potěry 

• Hydroizolační stěrka podlahy 

• Montáž dveří  

 

 

• Strojní zařízení na lití podlah 

• Stavební výtah 

• Nákladní automobil s HR 

• Strojní omítačka  

• Silo, stavěč a doplňovač sila 

• Kontinuální míchačka 

• Míchadlo 

 

 

• Vedoucí pracovní čety 

• Zedník 

• Sádrokartonář 

• Pomocný montér 

• Omítkář 

• Podlahář 

• Montážník dveří, oken 

• Stavební dělník 

• Obsluha stavebního výtahu 

 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Převzetí pracoviště 

• Kontrola předchozích činností 

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola strojů a nářadí 

• Kontrola dodávaného materiálu 

• Kontrola skladování materiálu 

 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola zakrývaných konstrukcí 

• Kontrola konzistence materiálů 

• Kontrola podkladů, podkladních vrstev, vlhkost 
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• Kontrola provádění finálních vrstev 

• Kontrola provedení, geometrie, pohledovost 

• Shoda s  PD 

• Kontrola vyklizení staveniště, pracoviště 

 

 

Veškerý materiál skladovat dle pokynů výrobce a pokynů uvedených technologické 
předpise. 

Materiál pro zdění na pracovišti musí složen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m 

Konstrukce musí splňovat všechny bezpečnostní opatření (pevnost, odolnost, stabilitu, 

tvar a rozměry). Konstrukci je nutné smontovat dle montážního návodu výrobce. Při montáži 

nesmí být použity poškozené díly. 

Kontrola stavebního výtah po jeho montáži a poté na začátku každého pracovního dne. 

Stavební výtah nesmí být přetěžován, maximální nosnost. Při manipulaci s výtahem musí být 

dodržovány pokyny k obsluze od výrobce. 
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Název stavby:   

Výukový pavilon 2. LF Univerzity Karlovy v Praze 

Místo stavby:  

Adresa:    Plzeňská 130/221, 150 06 Praha 5 

Katastrální území:  Motol (okres Hlavní město Praha) 

Druh stavby:   stavba občanského vybavení 

Charakter stavby:  novostavba 

Účel stavby:   výukový pavilon  

Zpracovatel dokumentace: 

INTAR, s.r.o. 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  

tel. 543 422 211   

IČO  25594443 

 

Účelem stavby je novostavba výukového pavilonu 2. Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy. Třetí etapa navazuje na stávající objekt (první etapu) krčkem ve 2. – 4.NP a tím dojde 

k provoznímu propojení.  

 

Zastavěná plocha:   1.400  m2 

Obestavěný prostor:   22.680  m3 

Podlahová plocha:   4.806 m2 

 

Objekt výukových pavilonů je navržen jako 4 podlažní železobetonový skelet zastřešený 

jednak plochou střechou a částečně i šikmou střešní konstrukcí. Z hlediska geometrického 

se jedná o budovu obdélníkového půdorysu v mírném oblouku o rozměrech cca 70,7 m x 

20,4 m s přilehlým propojením na stávající objekt pomocí krčku. Podélné strany půdorysu 

jsou navrženy v oblouku s poloměrem 160 m a 180,2 m. Z hlediska konstrukčního se jedná 

o stěnový monolitický železobetonový skelet. Konkrétně jde o troj trakt s rozpony 

modulových os 7,6x 4,2x 7,6 m resp. nosných stěn 5,6x8,2x5,6 m v příčném směru. V 

podélném směru je budova členěna v pravidelném modulovém rastru 6,896m, který 

představuje u vnitřního poloměru podélné strany půdorysu pootočení o 2,458°. Stropní 

konstrukce jsou vzhledem na rozpon navrženy o tl. 240 až 280 mm a lokálně v místě konců 

stěn zesíleny hlavicemi 150 mm pod desku. Po obvodě jsou stropní desky ztuženy nosnou 

železobetonovou fasádou. Vertikální nosné konstrukce tvoří vnitřní příčné a podélné 

železobetonové stěny, obvodové stěny a vnitřní příčné ztužující stěny jader. Vnitřní příčky 

jsou montované sádrokartonové. Celá budova je nepodsklepená, kopíruje svažitý terén a je 

založena hlubinným způsobem na pilotách.  
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Území se nachází v lokalitě Motol, v Praze 5, při ul. Plzeňské. Vstup do areálu je rovněž 

z ul. Plzeňské. Boční západní část území přiléhá k ul. Bucharova. V místě budoucí stavby se v 

současnosti nachází zpevněné asfaltové plochy a stávající nevyhovující výukové objekty „A“ a 

„B“. Stávající objekty budou před výstavbou nového výukového pavilonu zdemolovány. 

Zpevněné plochy budou upraveny tak, aby vyhovovaly novému objektu. 

. 

 

Staveniště se nachází na pozemku stavebníka, v jihozápadní části areálu UK – 2.LF, na 

území v lokalitě Motol - Praze 5. Vstup do areálu je rovněž z přilehlé ulice Plzeňská. Boční 

západní část území přiléhá k ul. Bucharova. V místě budoucí stavby se v současnosti nachází 

zpevněné asfaltové plochy a stávající nevyhovující výukové objekty „A“ a „B“. Stávající objekty 

byly před výstavbou nového výukového pavilonu zdemolovány. Zpevněné plochy budou 

upraveny tak, aby vyhovovaly novému objektu. Pozemek je svažitý z jihu na sever, se 

sklonem cca 6 %. Inženýrské sítě na pozemcích hlavní stavby jsou areálové ve správě UK – 

2.LF. Stavba se nachází v prostoru, kde jsou pouze ochranná a bezpečnostní pásma 

stávajících areálových inženýrských sítí. Tyto sítě budou před začátkem stavby řádně 

vytyčeny, označeny a chráněny proti případnému poškození. Zařízení staveniště bude 

kompletně na pozemku investora, který je k tomu dostačující. V těsné blízkosti je stávající 

zástavba, posluchárny 2. lékařské fakulty.  

Prostor kde se nachází staveniště je z části oplocen stávajícím plotem ze zděných 

sloupků a dřevem. Svojí kvalitou a polohou však nesplňuje požadavky dle BOZP-zajištění 

ochrany osob, stavby majetku a zařízení. Z tohoto důvodu bude staveniště oploceno 

dočasným, mobilním plotem po hranici staveniště s výškou min. 2 m.  Oplocení bude 

doplněno uzamykatelnou bránou pro vjezd a výjezd vozidel primární dopravy a pro přístup 

pracovníků na staveniště. Vstupní brána bude vybavena značením se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám a zákazu vjezdu motorových vozidel mimo vozidla s povolením 

stavby. 

 

p.č. Druh pozemku LV 
vlastník  

svěřená správa 

56/2 Ostatní plocha 50 Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1 

405/1 Ostatní plocha 50 Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1 

405/23 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
50 Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1 

405/24 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
50 Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1 

405/2 Ostatní plocha 286 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

405/19 Ostatní plocha 286 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
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405/20 Ostatní plocha 286 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

480/2 Ostatní plocha 286 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

480/5 Ostatní plocha 286 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

559/1 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
286 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

559/2 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
286 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

 

 

Hlavní příjezd na staveniště bude z vjezdu napojeného na stávající komunikaci z ulice 

Bucharova – jde o čtyřproudou silnici, proto je pro výjezd nutno odbočit doprava – bude 

použita dopravní značka „přikázaný směr jízdy“. 

Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými nákladními 

automobily, jejichž celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty povolené Vyhl. č. 

341/2014 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Výjimku tvoří přeprava vrtné soupravy v etapě zakládání.  

Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla, v případě potřeby očištěna tak, aby 

splňovala podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné 

znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno, zajištěním 

čistícího vozu. 

Pro dopravu ve vlastním areálu stavby bude využita stávající zpevněná plocha s živičným 

povrchem. V případě nutnosti budou zřízeny provizorní komunikace bez pojezdové vrstvy, 

pouze se provizorně zpevní povrch komunikace pro umožnění pojezdu stavebních strojů. 

Přípojky na zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze v 

dostatečném množství a kapacitě zajistit v areálu. Přípojná místa vody budou osazena 

vodoměry pro měření spotřeby. 

 

Zařízení staveniště je řešeno pro tři rozdílné etapy výstavby objektu. Koncepce zařízení 

staveniště je řešena pro etapu zemních prací včetně zakládání, pro etapu hrubé stavby a 

etapu dokončovacích prací. Návrh zařízení staveniště je proveden s ohledem na dopravní 

trasy, pohybu strojů, manipulace s materiálem a využitelnosti staveništních ploch. 

Termín: 2.1.2020 –24.3.2020 

V první etapě, se nejprve staveniště oplotí. Prostor kde se nachází staveniště je z části 

oplocen stávajícím plotem ze zděných sloupků a dřevem. Svojí kvalitou a polohou však 

nesplňuje požadavky dle BOZP -zajištění ochrany osob, stavby majetku a zařízení. Z tohoto 

důvodu bude staveniště oploceno dočasným, mobilním plotem, po hranici staveniště s 

výškou min. 2 m.  Oplocení bude doplněno uzamykatelnou bránou pro vjezd a výjezd vozidel 

primární dopravy a pro přístup pracovníků na staveniště. Vstupní brána bude vybaveny 

značením se zákazem vstupu nepovolaným osobám a značením mimo vozidla s povolením 

stavby.  
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Před vybudování zázemí pro vedení stavby a pracovníky se provede přeložka vodovodu a 

nová trasa kanalizace splaškové. Na nové rozvody se napojí dočasné staveništní přípojky 

vody, kanalizace a z přilehlé budovy se přivede přípojka elektrického proudu do hlavního 

staveništního rozvaděče, ze kterého vede napojí vedlejší staveništní rozvaděč v jižní části. 

Plánovaný prostor buňkoviště se rozšíří a upraví odstraněním části stávajícího dřevěného 

oplocení a zděných sloupků. Plot se po ukončení stavby dá do původního stavu. Vybuduje se 

první etapa buňkoviště s hygienickým kontejnerem, šatnou a kanceláří pro vedení stavby. U 

vjezdu bude zřízena vrátnice. Buňkovistě se z důvodu úzkého prostoru kolem navrženého 

objektu, vybuduje na pozemku investora, na rohu přilehlé stávající budovy, kde není hlavní 

vchod a nepředpokládá se zde frekventovaný pohyb osob. Pro pohyb stavební mechanizace 

se rozšíří stávající komunikace v jižní části. V zadní části staveniště se vyklidí prostor pro 

skládku deponie a obratiště vozidel. Do stavební jámy bude zřízen vjezd/výjezd pro 

mechanizaci a hrany se zabezpečí proti pádu dřevěným zábradlím. 

Zařízení staveniště pro tuto etapy je znázorněno ve výkrese P.3.1 – Zařízení staveniště pro 

zemní práce a zakládání 

 

Termín: 14.3.2020 –11.1.2021 

V druhé etapě dojde k navýšení počtu obytných kontejnerů, skladovacích kontejnerů a 

skladovacích ploch. Kontejnery budou ve dvou patrech na sobě, s přístupem ze schodiště a 

ochozu. 

Před návozem nových kontejnerů se vybudují nové retenční a rozvod dešťové kanalizace. 

Plochy po výkopech se zasypou štěrkodrtí a zhutní.  

Po podkladních betonů pod základovou deskou, dojde k návozu a montáži věžového jeřábu 

Liebherr 90 EC - B6, který bude sloužit k vodorovnému a svislému přemístění materiálu. U 

jeřábu bude zřízen druhý staveništní rozvaděč. V termínu dokončení svislých stěn 1.NP, se 

provedou zpětné zásypy zeminou po obvodu objektu.  Po zhutnění zásypu a štěrkodrtě bude 

vedena staveništní komunikaci kolem objektu. V prostorách u věžového jeřábu se vymezí 

prostor pro skladování výztuže a bednění. Na skládky navazuje plocha pro přípravu výztuže 

a čištění bednění. Pro vjezd a výjezd vozidel jsou zřízeny dvě brány. U výjezdu v severní části, 

bude vymezená plocha pro čištění vozidel. Na staveniště se umístí tři mobilní toalety, 

s pravidelným čištěním a vývozem fekálií. Po dokončení nosné monolitické konstrukce dojde 

k demontáži věžového jeřábu. Demontáž je předběžně plánovaná na sobotu 12.12.2020. Pro 

horizontální dopravu bude namontován stavební výtah situovaný u obvodové stěny 

s výstupem na podesty vnitřního schodiště. 

Změny jsou zakresleny ve výkrese P.3.2 -Zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu 

  

Termín: 11.1.2020 –30.6.2021 

V závěrečné fázi výstavby se počítá s navýšením počtu pracovníků. venkovní prostor 

staveniště neumožňuje další rozšíření obytných a skladovacích kontejnerů, proto se 

skladování materiálu a zázemí přesune do prostor v 1.NP. Využijí se místnosti, které budou 

sloužit jako sklady a šatny. Kolem objektu bude pro realizaci fasády vybodováno lešení.  Do 

objektu se přivede voda, která se instalační šatnou rozvede do jednotlivých pater, kde bude 

zhotoveno odběrné místo. Skladovací plochy pro prvky systémového bednění, budou v této 

etapě využity jako míchací centrum, pro omítky.  

Likvidace zařízení staveniště bude probíhat postupně, od zadní části staveniště, kde se zahájí 

úprava krytu stávající komunikace a realizace parkovacích stání. Na závěr se odpojí dočasné 

staveništní přípojky a zahájí se likvidace obytných kontejnerů, za pomoci nákladního 



64 

 

automobilu s hydraulickou rukou. Do kolaudace budovy bude ponechán jeden obytný 

kontejner napojený na elektrickou energii. Na závěr bude demontováno mobilní oplocení 

staveniště a proběhnou všechny terénní a sadové úpravy 

 

V průběhu realizace stavby budou v prostoru staveniště zřízeny jednotlivé objekty zařízení 

staveniště. Dle účelu se objekty zařízení staveniště dělí do následujících skupin: 

• kanceláře vedení stavby (stavbyvedoucí, mistr, TDI) 

• šatny pracovníků 

• vrátnice 

• oplocení 

• skladovací prostory 

• zpevněné plochy (skládky) 

• staveništní komunikace 
• čistící zóna vozidel 

• kontejnery na odpad  

• rozvody inženýrských sítí 

• osvětlení staveniště 

• přípravna výztuže, bednících dílců 

• míchací centrum 

 

Na staveniště se v návaznosti na plánovaný počet pracovníků v průběhu výstavby 

umístí mobilní kontejnery, které budou využívány jako kanceláře vedoucích pracovníků a 

šatny pracovníků. Kontejnery budou dle potřeby napojeny na staveništní rozvody energií.  

 

Pro kancelář stavbyvedoucího a mistra bude použit obytný kontejner od firmy TOI TOI, 

typu BK1. Užitná plocha jednoho kontejneru je 14,77 m2. Sestava kontejnerů bude napojena 

na staveništní rozvod elektřiny 400V/32A. V sestavě kontejnerů bude umístěna „dvojbuňka 

DUO“, která bude sloužit jako zasedací místnost, pro potřeby kontrolních dnů na stavbě. 

Kontejnery se za pomoci auta s hydraulickou rukou osadí na vymezené místo na stávající 

odvodněné, zpevněné ploše asfaltu, štěrkodrtě a podklady z dřevěných hranolů. 
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Technické parametry: 

• šířka:  2 438 mm 

• délka:  6 058 mm 

• výška:  2 800 mm 

• elektrická přípojka: 380 V/32 A 

• hmotnost: 2 500 kg 

Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 2 kw 

• 3 x elektrická zásuvka 380 V/32 A 

• 2 x světla zářivková  (2x36 W) 

• okna s plastovou žaluzií 

• nábytek do kontejnerů BK1 - stoly, 

židle, skříně, věšák 

• práškový přenosný hasící přístroj 

 

 
Obr. 19 Kontejner BK 1[2] 

 

Po navýšení počtu kontejnerů do patra bude přístup řešen pomocí systémového 

schodiště a ochozu se zábradlím, dodávané z půjčovny spolu s kontejnery. 
 

 
Obr. 20 Ochoz obytných kontejnerů [3] 

Kanceláře vedení stavby (stavbyvedoucí, mistr) 

• stavbyvedoucího –15 - 20 m2 na 1 osobu 

1 x obytná kontejner BK 1 – půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,77 m2 VYHOVUJE 

• mistr – 8 – 12 m2 na 1 osobu, návrh pro 1-2 mistry 

1 x obytná kontejner BK 1 – půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,77 m2 VYHOVUJE 

• zasedací místnost 
1x obytný kontejner BK 1 DUO - půdorysné rozměry: 6 058 x 4 876 mm; plocha: 29,5 m2 

 

Počet pracovníků dle fáze výstavby: 

• zemní práce, zakládání: 10 pracovníků  

• hrubá vrchní stavba:   20 pracovníků 

• souběh dokončení hrubá stavba + vnitřní dokončovací práce: 30 pracovníků 

požadavek - 1,25 m2 na 1 osobu:  
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Návrh kontejnerů - šatny 

Etapa výstavby 
Počet 

pracovníků 
Potřebná 
plocha m2 

Plocha 

kontejneru 

Počet 
navržených 
kontejnerů 

I. Zemní práce - zakládání 10 12,5 14,77 1 

II. Hrubá vrchní stavba 20 25 14,77 2 

III. Dokončovací práce 30 25 14,77 3 

 

Vrátnice sloužící jako zázemí pro ostrahu stavby bude umístěna u vjezdu na staveniště. 

V místě vrátnice bude evidován vstup osob a vjezd/výjezd vozidel. Kontejner TOI TOI má 

stejné požadavky na osazení jako obytný kontejner. 

Technická data: 

šířka: 1 980 mm 

délka: 1 980 mm 

výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 

el. přípojka: 380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

 

 
Obr. 21 Vrátnice [4] 

 

 

Pro zajištění hygienických potřeb bude v sestavě kontejnerů umístěn sanitární kontejner SK1, 

vybaven WC, umyvadly a sprchovým koutem. Kontejner musí být připojen na splaškovou 

kanalizaci a elektrickou přípojku. Vedení stavby musí zajistit a kontrolovat pravidelný úklid 

Pro lepší hygienické podmínky je na navrženo mobilní WC toaleta TOI TOI FRESH. 
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Technická data: 

šířka:  2 438 mm 

délka:  6 058 mm 

výška:  2 800 mm 

elektrická přípojka: 380 V/32 A 

přívod vody: 3/4" 

Vnitřní vybavení: 

2 x elektrické topidlo 

2 x sprchová kabina 

3 x umývadlo 

2 x pisoár 

2 x toaleta 

1 x boiler 200 litrů 

  

 

 
Obr. 22 Hygienický kontejner SK1[5] 

 

Technická data: 

šířka: 120 cm 

hloubka: 120 cm 

výška: 230 cm 

hmotnost: 82 kg 

fekální nádrž (250 litrů) 

 

 
Obr. 23 WC toaleta TOI TOI FRESH [6] 

 

Požadavek: 1 umyvadlo / 10 osob  

1 sprcha / 15 osob  

1 WC (sedadlo + mušle) / 10 osob  
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Návrh hygienického zařízení  

Etapa výstavby 
Počet 

pracovníků 
Umyvadla 

(10os/1um) 
WC 

(10os/1wc) 
Sprchy 

(15os/1sprcha)  

Počet 
navržených 
kontejnerů 

(Pozn.1) 

I. Zemní práce - 
zakládání 

10 1 1 1 1 

II. Hrubá vrchní stavba 20 2 2 2 1 

III. Dokončovací práce 30 3 3 2 2 

 

Pozn. 1 x sanitární buňka SK 1 – 3 x umyvadlo, 2 x sprcha, 2 x WC sedadlo, 2 x WC mušle 

 

 

Prostor staveniště bude oplocen po celém obvodu, kvůli zajištění ochrany osob, stavby a 

majetku. Oplocení se provede z plotových dílů výšky 2 m a šířky 3,5 m. Plotovky mezi 

staveništěm a stávající zástavbou se opatří plachtou, zamezující pohled na staveniště a pro 

zachycení nečistot, prahu. Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami a 

osazeny do betonových patek. Oplocení bude doplněno uzamykatelnou bránou pro vjezd a 

výjezd vozidel primární dopravy a pro přístup pracovníků na staveniště vstupní brankou. 

Brána bude tvořena dvěma plotovými díly, které budou mít na jedné straně osazené kolečko. 

Druhý brána se zřídí pro vjezd/výjezd mechanizace. Celková délka oplocení je 290 m. 

 Vstupní brány budou opatřeny tabulí se zákazem vstupu nepovolaným osobám a značením 

zákazu vjezdu vozidel mimo vozidla s povolením stavby a tabulí BOZP s předepsanými 

ochrannými pomůcky a informace o zhotoviteli stavby s kontakty.  

 

 
 

Obr. 24 Mobilní oplocení [7] 

 

Dopravní trasa pro zásobování stavby je uvažována z ulice Bucharova Pro vjezd do areálu 

bude využita stávající brána situována vpravo ve směru jízdy – před světelnou křižovatkou 

na ulice Plzeňská a Rudná. Před zahájením stavebních prací bude brána vhodně upravena 

pro vjezd nákladních automobilů. 

Pro dopravu ve vlastním areálu stavby a na staveništi bude využita stávající zpevněná plocha 

s živičným povrchem, s minimální šířkou 4 m. Vzhledem k omezené velikosti staveniště 
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v etapě zemních prací bude v jižní části staveniště vymezen prostor pro otáčení vozidel 

s poloměrem otáčení 10 m. Stávající komunikace se v jižní části rozšíří na jízdní pruh šířky 4 

m, provede se zásyp ze štěrkodrtí fr. 0/62, tl.200 mm. Vrstva štěrku se využije při provádění 

venkovních zpevněných ploch, jako podklad pro nové komunikace. Štěrkodrtí se provede i 

zpětný zásyp po provedení inženýrských sítí v místě komunikace. Předepsaná míra zhutnění 

je stanovena na Edef,2 = 45 Mpa, která se ověří statickou zatěžovací zkouškou, dle metodiky 

ČSN 73 6190 (Obr.23). Po provedení zkoušky se vyhotoví písemný protokol s výsledkem 

zkoušky. 

 
Obr. 25 Statická zatěžovací zkouška[8] 

 

Po provedení zpětných zásypů kolem objektu, bude provoz pro velkou mechanizaci veden 

jednosměrným průjezdem staveniště a výjezdem bránou na severní straně. Maximální 

dovolená rychlost pro staveniště bude omezena na 10 km/h. Veškeré povrchové staveništní 

inženýrské sítě, které se kříží s komunikací, budou vedeny v pojízdném kabelovém mostu. 

Celá staveništní komunikace je svažitá dle původního terénu s odvodněním do stávajících 

uličních vpustí v komunikaci. 

 

V době realizace výkopových prací se předpokládá výjezd znečištěných vozidel, proto bude 

u výjezdu vymezen prostor (7 x 3 m) pro očištění za pomoci vysokotlakého vodního čističe. 

Při čištění se na plochu položí geotextílie, pro zachycení hrubých nečistot. Z důvodu 

možného úniku ropných látek, se nejbližší kanálová vpusť v prostoru čištění opatří sorbční 

textilií vloženou do koše vpusti. Při nadměrném znečištění komunikace mimo areál se zajistí 

čištění za pomoci čistícího vozu. Po provedení objízdné komunikace se prostor přesune ke 

druhému výjezdu, nepředpokládá se velké znečištění vozidel, proto bude plocha sloužit 

pouze k oklepu hrubých nečistot. Pro případ většího znečištění je v blízkosti nápojný bod na 

hadici s vodou, která primárně slouží ke kropení komunikace proti zamezení prašnosti.  

U výjezdu v severní části staveniště, bude zhotovena výplachová vana z voděvzdorné 

překližky o objemu 4 m3, vyložena PE folií a geotextilí. Výplachová vana bude sloužit pro 

čištění autodomíchávačů a čerpadel betonových směsí v době betonáže. Zbytková betonová 

směs se po odpaření vody, bude pravidelně likvidovat odvozem na skládku se stavební sutí. 

 

Umístění a využití skladovacích ploch se mění v závislosti na fázi výstavby, konkrétní změny 

jsou uvedeny ve výkresové části ZS, v přílohách č. P3.1, P3.2. Veškeré skládky budou 

umístěny na stávající zpěvnou, odvodněnou plochu z živičného krytu. 
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V rámci první fáze výstavby při etapě zemních prací, vznikne prostor pro uložení zeminy pro 

zpětné zásypy a terénní úpravy. Skládka SD (150m2) je umístěna do jižní části staveniště. 

Armovací koše pilot a materiál inženýrských sítí, bude skladován na zpevněné ploše, vedle 

prostoru P2,  v jižní části staveniště. Ocelové výpažnice budou skladovány na ploše stavební 

jámy, v úrovni pilotovací roviny.  

Ve fázi hrubé stavby budou určeny skládky zejména pro realizaci monolitické konstrukce.  

Materiály jako systémové bednění, dřevěné prvky a betonářská výztuž budou ukládány na 

plochu S1, S1‘ (65 m2), S2, S2‘ (61m2) umístěnou v dosahu věžového jeřábu. Omezená velikost 

staveniště neumožní větší plochu skládky v dosahu jeřábu. Návoz a skladování na skládkách 

bude probíhat dle aktuální potřeby a na dobu nezbytně nutnou pro složení materiálu 

z jednoho návozu nákladním autem s návěsem. Materiál je proto nutné během realizace 

přemístit a skladovat na únosné konstrukci stropních desek budovaného objektu a uvolnit 

tak plochy pro přípravu výztuže a bednících dílců. Plocha S1´ (15 m2), je určena k čištění a 

přípravě bednících dílců a plocha S2´ (10 m2), pro přípravu výztuže. 

 V dalších fázích výstavby, po dokončení hrubé budou sloužit venkovní plochy pro uskladnění 

jiného rozměrnějšího materiálu na paletách, které nejsou náchylné na klimatické podmínky. 

Pro skladování materiálu pro realizaci TZB, budou vyčleněny uzamykatelné prostory 

v přízemí budovaného objektu. 

 

Skladový kontejner LK1 

Ke skladování menších strojů, ručního nářadí a drobného stavebního materiálu slouží 

skladový kontejner LK1. Ve výkresech zařízení staveniště s označení SK. Kontejner je uložen 

na zpevněné ploše S1 

Technická data: 

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 591 mm 

 

 
Obr. 26 Skladový kontejner LK1 [9] 

 

 

Na skládku odpadů budou na staveništi umístěny valníkové kontejnery o objemu 3-10 

m3. Odpad je nutné třídit, proto budou zvlášť kontejnery na směsný komunální odpad, 

stavební suť, dřevo a železo. Do kontejneru nesmí přijít zbytky materiálu na bázi asfaltu a 

dehtu, jedná se o nebezpečný odpad, který se bude ukládat do plastových pytlů. Intervaly 

odvozu odpadu budou závislé na rychlosti plnění. Likvidaci stavebního i nebezpečného 

materiálu zajistí firma oprávněná k likvidaci těchto odpadů. Odpady budou likvidovány dle 

platné legislativy. O likvidaci odpadů bude vedena evidence o způsobu a množství likvidování 

odpadů. 
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•  

Obr. 27 Valníkový kontejner [10] 

 

Na tříděný odpad budou na staveništi umístěny plastové kontejnery. Objem kontejneru 

je 770 l. Rozměry kontejneru jsou 1 210 x 710 x 1 365 mm. Žlutý kontejner pro plasty, modrý 

pro papír, černý pro směsný komunální odpad. Umístění je v blízkosti obytných kontejnerů. 

•  

Obr. 28 Kontejner SULO 770 L [11] 

 
 

 

Napojení staveniště bude ze stávajícího rozvaděče v přilehlé budově investora. Přípojka 

vede do hlavního staveništního rozvaděče HSR.  Po staveništi bude elektrická energie vedena 

kabelem k rozvodným skříním vedlejších staveništních rozvaděčů VRS. Dočasné přípojky 

budou vedeny po povrchu, podél mobilního plotu, v chráničce s vnějším pláštěm z HDPE a 

vnitřním pláštěm z LDPE -  Kopoflex. V místě křížení s komunikací bude kabel uložen 

v přejezdovém, ochranném, kabelovém mostu. 

Hlavní rozvaděč HSR je navržen u obytných kontejnerů. Během etapy zemních prací se zřídí  

vedlejší rozvaděč u stavební jámy a před zahájením montáže věžového jeřábu se zřídí druhý 

rozvaděč v jeho dosahu. Rozvaděče budou opatřeny chráničem a viditelně označeným 

hlavního vypínače. Montáž zajistí odborně způsobilá osoba. Rozvaděče musí být opatřeny 

elektroměrem. 

Potřebné množství energie pro provoz staveniště je stanoveno v kapitole Výpočet příkonu 

elektrické energie.  
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Technické parametry:  

Rozvaděč NG Elektro NGS 53 63 

Šířka: 575 mm 

Hloubka:  300 mm 

Krytí (IP): IP44 

Počet jističů: 11 

Počet proud.chráničů 30mA:   2 

Počet zás. CEE 16A/400V/5P: 2 

Počet zás. CEE 32A/400V/5P:  2 

Počet zás. CEE 63A/400V/5P:  1 

Počet zás. s ochr. kontaktem:  6 

Proud: 63 A 

 

 
Obr. 29 Staveništní rozvaděč NGS 53 63 [12] 

 

 
 

 

Voda pro potřeby stavby bude odebírána z nové přípojky pro budovaný objekt, 

provedené v předstihu před pracemi, při kterých je nutné použití vody. Přípojka je napojena 

na stávající rozvod vody, který je součástí areálu. Staveništní rozvod je napojen v místě 

hydrantu v jižní části a bude vybaven vodoměrem pro odečet spotřeby vody pro účely stavby. 

Po staveništi bude rozvod z materiálu potrubí HDPE DN 40 veden pod komunikací v chrániče 

PVC a mimo komunikaci na povrchu podél oplocení. Nejprve se provede napojení 

sanitárního kontejneru, kde se provede odbočka vedoucí k ploše přípravě bednění a později 

do objektu, kde se udělá rozvod do pater, přes instalační šachtu. 

Potřebné množství vody pro provoz staveniště je stanoveno v kapitole Výpočet spotřeby 

vody. 

 

Dočasná staveništní kanalizační přípojka splaškové vody ze sociálního zařízení pro 

staveniště je zaústěna do nově navržené kanalizační sítě v šachtě RŠJ2. Pro napojení je nutno 

provést rozvod jednotné venkovní kanalizaci pro areál v předstihu a zprovoznit ji. Staveništní 

kanalizační přípojka, přibližné délky 7 m, je z trub PVC KG DN 125, položených ve spádu 

směrem k šachtě a opatřeny tepelnou izolací proti zamrznutí v zimním období. 

V etapě zemních prací je navrženo odvodnění stavební jámy pomocí drenážních trub DN 125 

po obvodu stavební jámy. Voda svedená do sběrné studny, bude pomocí čerpadla a 

požárních hadicí odčerpána do šachty jednotné kanalizační sítě.  

 

Pro osvětlení staveniště ve večerních hodinách a při snížené viditelnosti, budou použity 

halogenové reflektory. Reflektory se umístí po staveniště na dřevěné provizorní sloupy, 

staveništní kontejnery a věžový jeřáb, tak aby byly osvětlené skladovací prostory, 

manipulační plochy, obytné kontejnery a prostor před vrátnicí.  
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SALI 1500-B – Halogenový reflektor 

Kmitočet [Hz]:   50 - 60 

Max. výkon[W]:   1500W 

Min. vzdálenost od osvět. objektu: 2m 

Stupeň krytí IP:  54 

Světelný zdroj:   J-254 

Třída izolace:  I 

 
 

Obr. 30 SALI 1500-B – Halogenový reflektor 

[13] 

 

 

V rámci etapy hrubá vrchní stavba, bude na zpevněné ploše zřízen prostor S1´ o ploše 

15 m2, určen pro přípravu a čištění systémového bednění. K místu bude dovedena voda a 

elektrická energie. Další část prostoru S2´ o ploše 10 m2 je vymezena pro vázání výztuže 

sloupů, nebo pro případnou kompletaci a úpravu výztuže.  

V době zahájení vnitřních dokončovacích prací bude vyčleněn prostor pro míchací centrum 

suchých směsí se silem a kontinuální míchačkou.  

 

 

Výpočet množství vody je vypočten s ohledem na spotřebu vody pro stavební činnost a 

pro hygienické účely. Návrh je uvažován pro nejvyšší předpokládanou spotřebu vody, během 

etapy provádění a ošetřování monolitické konstrukce (max. plocha 725 m2 – stropní deska) 

 

Spotřeba vody pro hygienické účely  - A 

Druh MJ 
Počet MJ 
jednotek 

Střední norma 

[l/m.j.] 
Celkem vody [l] 

WC, umyvadla 1 osoba 30 40 1 200 

Sprchy 1 osoba 30 45 1 350 

Mezisoučet A [l]  2 550 

Spotřeba vody pro provozní účely - B 

Ošetřování betonu m2 725 20 14 500 

Mytí autočerpadla ks 3 1000 3 000 

Umývaní pracovních pomůcek ks 2 500 500 

Mezisoučet B [l]  18 000 
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𝑄𝑛 =
∑ 𝑃ℎ ∙ 𝑘𝑛

𝑡 ∗ 3600
=

A ∙ 2,7 + B ∙ 1,6

8 ∗ 3600
=

2550 ∙ 2,7 + 18000 ∙ 1,6

8 ∗ 3600
 = 1,239 𝑙 𝑠⁄  

 

𝑄 = 𝑄𝑛 ∙  1,2 = 1,239 ∙ 1,2 = 1,49 𝑙 𝑠⁄  → potrubí DN 40 

 

𝑄𝑛 – spotřeba vody (l/s) 

𝑃ℎ – spotřeba vody (l/den, směna 8 hodin) 

𝑘𝑛 – koeficient nerovnoměrnosti odběru (2,7 pro hygienické účely, 1,6 provozní účely) 

𝑡 – doba odběru vody (hod) 

 

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

DN [“] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 

DN[mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 

 

Pro řešené technologické etapy je maximální výpočtový stanoven s rezervou 20 % na 

nepředvídané situace na 1,49 l/s. Z tabulky pro stanovení přibližné světlosti vodovodního 

potrubí tomuto průtoku odpovídá světlost DN 40, podle které bude provedena staveništní 

přípojka z materiálu HDPE. Přípojka vody, na kterou bude napojena staveništní přípojka vody 

svým průměrem vyhoví. 

 

Pro požární vodu není třeba navrhovat staveništní rozvod, protože se na staveništi 

nachází stávající podzemní hydrant, který je v dosahu do 200 m od objektu. 

 

Výpočet je proveden pro etapu hrubé vrchní stavby. Výpočtem získáme maximální 

příkon při provozu staveniště, kde je uvažováno souběžné používání jednotlivých stavebních 

strojů, venkovního a vnitřního osvětlení.  

 

Příkon stavebních strojů P1 

Stroj Příkon [kW] Počet Celkem [kW] 

Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 27 1 27 

Ponorný vibrátor Perles AV 585T 0,875 2 1,75 

Úhlová bruska MAKITA GA 6021 1,05 2 2,1 

Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 0,95 2 1,9 

Vysokotlaký čistič Karcher HD 6/15 C 3,1 1 1,7 

Vrtací kladivo HILTI TE 2 0,65 2 1,3 
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Celkový příkon P1 35,75 

 

Příkon vnitřního osvětlení a topení P2 

Druh Příkon [kW] 
Počet 

kontejnerů 
Celkem [kW] 

Kancelář 2,144 4 8,576 

Sanitární kontejner 2,144 1 2,144 

Šatna 2,144 2 4,288 

Vrátnice 1,03 1 1,03 

Celkový příkon P2 16,038 

Příkon vnějšího osvětlení P3 

Druh Příkon [kW] Počet Celkem [kW] 

Halogenový reflektor 1,5 4 6 

Celkový příkon P3 6 

 

Maximální součtový příkon stanoven pomocí vzorce: 

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

S = 1,1 ∙  √(0,5 ∙ 35,75 + 0,8 ∙ 16,038 + 6)2 + (0,7 ∙ 35,75)2 = 𝟑𝟒, 𝟔 𝐤𝐖 

S – zdánlivý příkon elektrické energie [kW] 

1,1 – koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu (10 %) 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 

P2 – instalovaný výkon vnitřních prostor [kW] 

P3 – instalovaný výkon osvětlení vnějších prostor [kW] 

0,5 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient vnitřního prostoru, 0,7 – fázový posun 

 

Potřebný příkon pro staveništní provoz je 34,8 kW 

 

Dopravní trasy a zásobování materiálem, řeší samostatná kapitola č.2. Situace stavby 

se širšími vztahy dopravních. Staveništní dopravu řeší podkapitola 5.3.4 Napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu.  
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K likvidace objektů zařízení staveniště dojde po dokončení všech prací na objektu a 

venkovních ploch, dle lhůty uvedené ve smlouvě o dílo. Po předání díla bude využívané pouze 

zázemí stavby v prostorách objektu, pro účely odstranění vad a nedodělků. 

Časový plán budování a likvidace objektů ZS je znázorněn v příloze č. P3.3 Časový plán 

realizace a likvidace ZS 

 

 

Náklady na zařízení staveniště 

Popis 
Množství  

MJ 
Cena/ 

[Kč/MJ] 

Doba 

[měsíc] 

Cena  
[Kč] 

Kontejnery 

Obytný kontejner BK1 – stavbyvedoucí 1 ks 3 500 18 63 000 

Obytný kontejner BK1 - mistr 1 ks  3 500 15 52 500 

Obytný kontejner DUO 1 ks  7 000 15 105 000 

Obytný kontejner - šatna 

1 ks (et. I) 

3 500 

17 59 500 

+1ks (et. II) 15 52 500 

+1ks (et. III) 5 17 500 

Sanitární kontejner 1 ks 8 400 17 142 800 

Kontejner vrátnice 1 ks 3 000 17 51 000 

Skladový kontejner 1 ks 2 500 17 42 500 

Ochoz ke kontejneru 3 ks 300 15 13 500 

Schodiště ke kontejneru 1 3 000 15 45 000 

Doprava tam a zpět (9x návoz) 9 x 6 x 2 = 108 km 35 - 3 780 

Montáž demontáž kontejnerů, auto s HR 9 x 8 =72 hod 900 - 64 800 

Mobilní WC 2 2 000 15 60 000 

Staveništní přípojky 

Vodovodní přípojka 50 m 800 - 40 000 

Kanalizační přípojka 7 m 1 500 - 10 500 

Elektrická přípojka 170 m 500 - 85 000 

Staveništní rozvaděč hlavní 1 ks 25 000 - 25 000 

Staveništní rozvaděč vedlejší 2 ks 20 000 - 40 000 

Zpevněné komunikace 

Štěrkodrť  fr. 0/63, tl.200mm,  
celkem 47 m3; 1,3t/m3 

61 t 200 - 12 200 

Ostatní 

Mobilní plot 3,5x2m, celkem 290 m 85 ks 26 17 37 570 

Kontejner na stavební odpad 3-10 m3 
(odvoz 1x 14 dní) 

3 ks 2 x 3 x 3 000 17 42 000 

Kontejner tříděný odpad  
(odvoz 1x 14 dní) 

3 ks 2 000 17 68 000 
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Halogenový reflektor 4 ks 1 500 - 6 000 

Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC – B6 

Doprava / odvoz částí věžového jeřábu 
5 x návoz 5x odvoz, trasa 38 km 

500 Kč/km 2x(190 x 500)  190 000 

Autojeřáb LTM 1100 pro montáž 
Doprava + 10 hod práce 

kpl 25 000 - 25 000 

Autojeřáb LTM 1100 pro demontáž 
Doprava + 10 hod práce 

kpl 25 000  25 000 

Stavební výtah GEDA 1200 Z/ZP 

Montáž / demontáž kpl 10 000  20 000 

Celková cena bez DPH    1 399 650 Kč 

 

Pozn.: V nákladech na ZS nejsou uvedeny náklady na spotřebu energií, které jsou zahrnuty 

do položkového rozpočtu. Dále není zahrnut náklad na pronájem věžového jeřábu a 

stavebního výtahu, který se oceňuje v rozpočtu v položce přesun hmot. 

 

Pracovníci provádějící jednotlivé stavební procesy musí mít odbornou a zdravotní 

způsobilost opravňující je vykonávat tyto procesy. Před zahájením prací budou pracovníci 

povinně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stavbyvedoucí je seznámí s 

riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Dále je 

povinností pracovníků dodržování technologických a pracovních postupů, návodů, pravidel 

a pokynů, s nimiž byl v rámci školení seznámen. Rovněž je povinen používat ochranné 

pomůcky. 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány následující předpisy: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

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

ochranu zdraví při práci na staveništi 

• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 

• Zák. č.309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

• Nařízení vlády č.378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů na 

staveništi 

 

Podrobně řešeno v kapitole č.8 plán BOZP včetně návrhu opatření.  

 

Realizace stavby musí být prováděna s ohledem na dodržování ochrany životního 

prostředí. Je nutné veškeré případné negativní vlivy na životní prostředí minimalizovat. 

Při realizaci stavby se předpokládá zvýšená hlučnost a prašnost.  Budou dodržovány limity 

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

vibrací. Stavební práce budou probíhat pouze od 7:00 do 18:00. Omezí se nasazení strojů 

s vyšším zdrojem nadměrného hluku a budou v chodu pouze za účelem práce po dobu 

nezbytně nutnou. Minimalizují se práce se zvýšenou prašností. Za suchého počasí budou 

kropeny příjezdové silnice na stavbu a cesty v okolí budovy tak, aby se zamezilo prašnosti v 
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okolí staveniště.  Před výjezdem ze stavby budou stavební stroje očištěny mechanicky a 

vodou vysokotlakým čističem.  

Stroje použité na stavbě budou pravidelně kontrolován technický stav a v případě odstavení 

se pod mechanizaci umístí záchytná vana na unikající provozní kapaliny. 

V případě úniku kapalin, či jiné havárie způsobující kontaminaci půdy, dojde ihned k 

odstranění pomocí havarijní soupravou, kterou bude vybaveno staveniště. 

Havarijní souprava obsahuje sorbety, které slouží k likvidaci ropných a jiných nebezpečných 

látek. 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 

zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních 

a skladovacích ploch staveniště. Přebytečné srážkové vody, které se nestačí vsáknout, budou 

odváděny do čerpací jímek a odtud budou kalovými čerpadly přečerpány do stávající 

kanalizace. 

 

Odpady vzniklé na stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a změnou 

zákonem č. 223/2015 Sb., a zákonem č. 169/2013 Sb., kterými se mění zákon o odpadech. 

Odpady budou zatřiďovány podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů.  

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady, které nelze recyklovat (dřevo, 

suť, polystyren, průmyslový odpad apod.)  budou na staveništi umístěny kontejnerů, které 

budou následně odváženy na mimostaveništní skládku k likvidaci 

Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady bude dodržováno dle: 

 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obal O Odvoz na skládku 

15 01 02 Plastové odpady O Recyklace 

15 01 06 Směsné odpady O Odvoz do spalovny 

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

N Odvoz na skládku 

17 01 01 Beton O Odvoz na skládku 

17 01 02 Cihly O Odvoz na skládku 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neobsahující 
nebezpečné látky 

O Odvoz na skládku 

17 02 01 Dřevo O Odvoz do spalovny 

17 02 02 Sklo O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

N Odvoz na skládku 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 06 04 
Izolační materiály bez obsahu azbestu a 
nebezpečných látek 

O Odvoz na skládku 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry bez 
znečištění nebezpečnými látkami 

O Odvoz na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Odvoz do spalovny 



79 

 

 

Stavba bude zahájena po obdržení stavebního povolení.  

Předpokládaný termín zahájení stavby: 2.1. 2020 

Předpokládané ukončení stavby:   30.6. 2021 

 

Telefonní čísla, budou uvedena v kanceláři vedení stavby, pro případ řešení bezpečnostních 

a organizačních věcí souvisejících s výstavbou. 

Investor (TDI): 

Generállní dodavatel: 

Projektant: 

Hlavní stavbyvedoucí: 

Koordinátor BOZP: 
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Kapitola popisuje parametry strojů pro realizaci hrubé stavby. U velkých strojů je uveden 

návrh a posouzení, zda vyhovují pro danou činnost. Součástí této kapitoly jsou přílohy: 

P.4.1 Montáž věžového jeřábu, P.4.2 Návrh a posouzení věžového jeřábu, P.5 Posouzení 

autočerpadla, P.6 Časový plán nasazení hlavních stavebních strojů. 

 

 

Pasové rypadlo se využije pro hloubení stavební jámy a nakládání vytěžené zeminy na 

nákladní automobil 

Technické parametry: 

Hmotnost: 25400 kg 

Výkon motoru: 151 kW 

Rozměry (d / š / v): 10060 / 2990 

/3220mm 

Max. nakládací výška:         7450mm 

Max. hloub. dosah / max. dosah: 6,81 / 9,69m 

Šířka lopaty: 750 / 1600mm 

Objem lopaty 1,6 m3 

Druh upnutí nástroje: CW40  

Zdvihový objem: 7,01l 

 
 

Obr. 31 Pásové rypadlo Caterpillar 324E [14] 

 

 
Obr. 32 Rozměry hloubkového dosahu [14] 
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 údaje: 

Doba pracovního cyklu rypadla - 50 s 

Objem lopaty rypadla = 1,6 m3 

Objem korby nákladního automobilu = 18 m3 

Cesta na skládku = 3,2 km, rychlost 50 km/h 

Cesta v areálu = 300 m, rychlost 30 km/h 

Objemová hmotnost zeminy = 1 770 kg/m3 

Celkový objem těžené zeminy = 4 959 m3 

: 

Teoretická výkonnost rypadlo-nakladače 

Q = 3 600 x (V / T) = 3 600 x (1,6 / 50) = 115,2 m3/h 

Provozní výkonnost rypadla 

Qp = Q x k1 x k2 x k3 x k4  

k1 koeficient časového využití stroje = 0,83, při 50 min 

k2 úhel otáčení = 1,2 

k3 koeficient plnění = 0,96 

k4 kvalita obsluhy = 1 

Qp = 115,2 x 0,83 x 1,2 x 0,96 x 1 = 110,15 m3/h 

Doba nasazení stroje 

Ts = objem vykopané zeminy ze stavební jámy / provozní výkonnost nakladače   

Ts = 4 959 / 110,15 = 45,02 h / 8 h = 6 pracovních dní 

Určení doby nutné k naložení sklápěče 

doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost rypadla =  

doba naložení = (18 / 110,15) x 3 600 = 588 s 

Určení délky pracovního cyklu sklápěče 

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

= 588 s + 266 s + 180 s + 266 s = 1 300 s  

Stanovení výkonu sklápěče 

Qop = 3600 * (Vkorba / Top) = 3 600 x (18 / 1 300) = 49,85 m3/h 

Určení potřebného počtu sklápěčů 

Pop = Qp / Qop = 110,15 / 49,85 = 2,21  - Návrh 2 sklápěče 

 

 

Rýpadlo – nakladač bude pomocí přední lopaty nakládat a manipulovat se zeminou 

z vrtů pilot po staveništi. S použitím zadní lopaty se využije na výkopové práce pro inženýrské 

sítě, základové pasy a pomocné práce při hloubení hlavní stavební jámy. Další využití bude 

při zpětných zásypech po zhotovení monolitické konstrukce 1.NP. 
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Obr. 33 Kolový rýpadlo-nakladač CAT 427F2 [15] 

 

Technické parametry: 

Výkon motoru 55,1kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah 6 / 6,6m 

Provozní hmotnost [t] 8,1t 

Objem lopaty nakladače 1,03m3 

Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,29m3 
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Obr. 34 Rozměry -  kolový rýpadlo-nakladač CAT 427F2 [15] 

1  Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích 5 734 mm  

 Celková přepravní délka 5 704 mm  

2  Celková přepravní výška – 4,3 m 3 779 mm  

 Celková šířka (bez nakládací lopaty) 2 352 mm  

3  Výška k vršku kabiny/přístřešku 2 897 mm  

4  Výška k vršku výfukového komínku 2 744 mm  

5  Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky 2 705 mm  

 Rozvor kol, AWD 2 200 mm  

Rozměry a provozní parametry lopaty nakládacího zařízení - Univerzální lopata – 1 m3 

Objem  1,03 m3  

Šířka 2 406 mm  

Nosnost při max. výšce zdvihu 3 817 kg  

Vylamovací síla při zdvihu 54,8 kN  

Vylamovací síla při naklápění 54,8 kN  

Zatížení při převrácení v bodě vylamování 6 557 kg  

7) Maximální výška závěsného čepu 3 497 mm  

8) Úhel vyklápění při plném zdvihu 45° 

9) Dosah vyklápění při max. úhlu vyklopení 805 mm  

10) Maximální zaklopení lopaty v úrovni terénu 38°  

11) Hloubkový dosah 61 mm 

Rozměry a provozní parametry podkopového zařízení 

14)  Hloubkový dosah, maximální podle výrobce 4 775 mm  

15) Hloubkový dosah při plochém dnu 2 440 mm  

Hloubkový dosah při plochém dnu 600 mm 4 235 mm  

Hloubkový dosah při plochém dnu 600 mm, podle výrobce 4 748 mm  

16) Dosah od osy zadní nápravy v úrovni terénu 6 739 mm  

Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu 5 649 mm  

Maximální provozní výška 5 691 mm  

Nakládací výška 4 016 mm  

17) Dosah nakládky 1 669 mm  

Úhel otáčení podkopového zařízení 180°  

Otáčení lopaty 205° 
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Doba pracovního cyklu rypadlo-nakladače, teoretická - T = 60 s 

Objem lopaty rypadla = 1,03 m3 

Objem korby nákladního automobilu = 18 m3 

Cesta na skládku = 3,1 km, rychlost 50 km/h 

Cesta v areálu = 300 m, rychlost 30 km/h 

Objemová hmotnost zeminy = 1 770 kg/m3 

Celkový objem těžené zeminy (nakypření 20 %) = zákl. pasy (deska + venkovní prvky) 

= (130,51+95,42) x1,2 = 271,12 m3 

Skutečná délka pracovního cyklu 

Ts = T+k1+k2+ ….+kn = 60 + 0,8 + 1,2 + 0,83 = 63s 

k1 opravný koeficient, hornina 3. třídy = 0,8 

k2 koeficient, hromada navršená = 1,2  

k3, k4 koeficient = 0 (průběh cyklu konstantní, vyklápění na velkou korbu) 

k5 koeficient časového využití 50 min = 0,83 

Teoretická výkonnost rypadlo-nakladače 

Q = 3 600 x (V / T ) = 3 600 x (1,03 / 63) = 58,9 m3/h 

Provozní výkonnost rypadla - nakladače 

Qp = Q x k1 = 58,9 x 0,83 = 48,9 m3/h 

k1 koeficient časového využití stroje = 0,83, při 50 min 

Doba nasazení stroje 

Ts = objem vykopané zeminy ze zákl. pasu / provozní výkonnost nakladače   

Ts = 271,12 / 48,9 = 5,5h = 1 pracovních den 

Určení doby nutné k naložení sklápěče 

doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost nakladače =  

doba naložení = (18 / 48,9) x 3 600 = 1 325 s 

Určení délky pracovního cyklu sklápěče 

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

= 1 325 s + 266 s + 180 s + 266 s = 2 037 s  

Stanovení výkonu sklápěče 

Qop = 3600 * (Vkorba / Top) = 3 600 x (18 / 2 037) = 31,81 m3/h 

Určení potřebného počtu sklápěčů 

Pop = Qp / Qop = 48,9 / 31,81 = 1,5 - z ekonomických důvodů Návrh 1 sklápěč  

  



86 

 

 

 

Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz vytěžené zeminy ze stavení jámy, 

základových pasu a rýh pro IS na mimostaveništní skládku, nebo skládku deponie na 

staveništi. Další využití je při přepravě sypkých materiálů. 

 

Obr. 35 Jednostranný sklápěč TATRA T158 8X8 [16] 

 
Technické údaje: 
Výkon motoru:  PACCAR MX 340, EURO 5, 340 kW  

Rozvor:  2 150 + 2 300 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost:  44 000 kg 

Užitné zatížení podvozku:  33 000 kg 

Stoupavost při 44 000 kg:   57,0 % 

Užitečné zatížení:   28 250 kg 

Max. rychlost:   85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby:   Jednostranně sklopná korba se zadním čelem, objem 18 m3 

 

Obr. 36 Rozměry TATRA T158 8X8 

m = V * ρ [t]  

V – objem korby nákladního vozu [m3]  

ρ – objemová hmotnost přepravované zeminy [kg/m3], třída zeminy 3 = 1 770 kg/m3 

 

m = 18 * 1 770 = 31,9 t <33 t užitné zatížení - Vyhovuje 
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Stroj bude využíván při zásypech zeminou, štěrkem a dalších přesunech sypkých 

materiálu po staveništi. S pomocí vidlic bude přepravovat materiál na paletách. Nakladač 

bude na stavbě po celou dobu výstavby. 

 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 54,9 kW 

Jmenovitá nosnost: 1225 kg 

Provozní hmotnost: 3634 kg 

Objem lopaty: 0,4 m3 

Příslušenství: paletovací vidle, nakládací 

lžíce 

 

 
 Obr. 37 Smykem řízený nakladač Cat 246D [17] 

 

 

Ježkový válec bude použit při hutnění zemní pláně a zpětných zásypů kolem objektu. 

 
Technické parametry: 

Provozní hmotnost:  1 473 kg 

Rozměry: (d x š x v) 2 260 x 890 x 1 385mm 

Pracovní šířka:  820 mm 

Výkon:  15,6 kW 

Maximální sklon ° 26.5 

Maximální základní materiál: 40 cm 

Hloubka zhutnění - písek a štěrk: 45 cm 

Maximální nános: 30 cm 

Maximální jílovitá zemina: 15 cm 

Šířka válce: 820 mm 

  
Obr. 38 Vibrační válec ježkový Wacker-RT-82 

[18] 
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Vibrační pěch je určen pro hutnění zpětných zásypů při provádění přípojek a hutnění 

v místech, kde se nedostane vibrační ježek, 

Technické parametry 

Výška: 98,5 cm 

Šírka: 35 cm 

Délka: 71,3 cm 

Hmotnost: 64 kg 

Rozměr nohy: 28,5 x 34 cm 

Síla úderu: 13,6 kN 

 

 
Obr. 39 Vibrační pěch MIKASA MTX 60[19] 

 

 

Vrtané pilotové základy budou provedeny vrtnou soupravou za použití klasické rotační 

technologie. Stroj bude také využit pro uložení armatury do vrtu. Vrtná souprava bude 

dopravena na staveniště pomocí tahače MAN TGA 18.480 XXL BLS s návěsovým podvalníkem 

NOOTEBOOM OSDS 58-04V Stroj byl zvolen na základě charakteru pilot, jejich požadovaných 

průměrů a dostupnost. 

 
Technické parametry: 

Přepravní hmotnost: 38 t 

Max. vrtný průměr: 3000 mm 

Hloubkový dosah: 65,5 m 

Max. přítlak: 165 kN 

Max. tažná síla: 189 kN 

Kroutící moment: 185 kNm 

 

 
Obr. 40 Vrtná pilotážní souprava Soilmec SR-45 [20] 

 

 

 
Obr. 41 Přepravní rozměry pilotážní soupravy Soilmec SR-45 [20] 
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Tahač v kombinaci s návěsovým podvalníkem bude sloužit k přepravě těžké 

mechanizace. Přepraví vrtnou soupravu, pásové rypadlo a rýpadlo-nakladač. Z důvodu 

komplikované příjezdové komunikaci z ulice Bucharova a trasy po areálu na místo staveniště, 

je navržen typ podvalníku s natáčecí zadní nápravou, která kopíruje dráhu tahače a umožní 

průjezd s menším poloměrem otáčení. 

Technické parametry: 

Výkon motoru:   358 kW  

Zdvihový objem:  12 400 cm3 

Rozvor:    3600 mm 

Užitečné zatížení:  18 000 kg 

Max. rychlost:   90 km/hod 

 

Obr. 42 Tahač MAN TGA 18.480 XXL BLS [21] 

Podvalník NOOTEBOOM OSDS 58-04V 

Technické parametry: 

Max. nosnost:  69,8 t 

Rozvor:  2 480 mm 

Délka:   17 000 mm 

Výška ložné plochy:  0,9 m 

Max. rychlost:  80 km/h /45 km/h 
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Obr. 43 Podvalník NOOTEBOOM OSDS 58-04V [22] 

 

 

Pro přepravu hutního materiálu z prodejny bude využíván tahač Iveco s 3 - nápravovým 

valníkovým návěsem. Tahač bude sloužit i pro zásobovaní stavby bednících dílců, 

prefabrikovaných dílců a dalších rozměrných materiálů. Při montáži věžového jeřábu bude 

tahač najat na přepravu dílů jeřábu. 

 

Obr. 44 Iveco AS 440S50 + Návěs RH125 P Schwarzmüller [23] 
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Návěs RH125 P Schwarzmüller 

Technické údaje: 
Celková hmotnost soupravy (povolená):  42 t 

Celková hmotnost (technická):   39 t 

Zatížení náprav (technické):   27 t 

Vlastní hmotnost cca:    5,6 t 

Vnitřní délka ložné plochy cca:   13.620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy cca:   2.480 mm 

Celková šířka:     2.550 mm 

Pevné nápravy:     3x9 t 

Rozvor:     2x 1 310 mm 

 
Obr. 45 Návěs RH125 P Schwarzmüller [24] 

 

Nákladní automobil Iveco AS 260S42 s valníkem bude použit při návozu a odvozu 

obytných kontejnerů zařízení staveniště. Dále se využije pro dopravu palet se 

stavebním materiálem ze stavebnin. V případě potřeby bude využíván i na menší dodávky 

výztuže, nebo bednění. Nákladní automobil je vybaven hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 

HiPro, pomocí které bude materiál vyložen z valníku na skládku. V rámci zřízení staveniště, 

bude vyžit při manipulaci s kontejnery za pomoci hydraulické ruky.  

 
Obr. 46 Iveco AS 260S42 HYDRAULICKÁ RUKA HIAB 166E-4 [25] 
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Hydraulická ruka HIAB  

 

Obr. 47 Nákres HR HIAB XS 166 E-5 HiPro [25] 

Vyložení - hydraulický výsuv 15,1 m 

Vyložení - manuální výsuv 17,4 m 

Vyložení / nosnost  

10,5 m / 1.300 kg 

12,7 m / 1.040 kg 

14,9 m / 880 kg 

 

Bude sloužit pro přepravu menších strojů, pracovních pomůcek, ochranných pomůcek, 

případně i drobného stavebního materiálu. 

 

Obr. 48 Ford Transit Van 330 MWB [26] 
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Nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů bude po doby výstavby použit k 

odvozu kontejneru na stavební odpad. 

 

Obr. 49 Avia D120L [27] 

 

 

Bude sloužit k přepravě čerstvého betonu z betonárny na staveniště. Je nutné, aby byl 

ze strany betonárky zajištěn dostatečný počet aut pro zásobování autočerpadla, nebo bádie. 

Betonárka bude předem informována o množství betonu na daný den.  

 
Obr. 50 Autodomíchávač Stetter C3 AM C 9 [28] 

Technické parametry 
Jmenovitý objem:  9 m3 

Geometr. objem:  15 810 l 

Vodorys:   10 390 l 

Stupeň plnění:   56,9% 

Sklon bubnu:   11,2° 

Separátní pohon SH:  86,5 kW 

Otáčky bubnu:   0 – 12 ot/min 
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A - Průměr bubnu: 2 300 mm 

B - Výška násypky: 2 474 mm 

C - Průjezd. Výška: 2 534 mm 

 

Autočerpadlo je navrženo k čerpání čerstvé betonové směsi do monolitických při 

betonáži vodorovných konstrukcí. Čerstvý beton bude do čerpadla plynule doplňován 

autodomíchávači Stetter C3 AM 15 C. Maximální horizontální dosah čerpadla je 38 m. Dosah 

je pro nasazení čerpadla na plánovanou stavbu vyhovující, při betonáži ze 2 pozic, viz 

samostatná příloha č.5 Posouzení autočerpadla. 

 

 
Obr. 51 Autočerpadlo, SCHWING S 43 SX [29] 

 
Technické parametry stroje 
Výškový dosah:   2,3 m 

Délkový dosah:   38,1 m 

Počet ramen:   5 

Dopravní potrubí:  DN 125 

Délka koncové hadice:  4 m 

Pracovní rádius otoče:  2x270° 

Typ čerpadla:   TYP 2025 

Dopravované množství:  50-163 m³/hod 
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Obr. 52 Dosah autočerpadla SCHWING S 43 SX [29] 
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Autojeřáb bude použit při montáži a demontáži věžového jeřábu.  Kritické břemeno je 

otočný podstavec věžového jeřábu o hmotnosti 5,44t, vzdálenost vyložení z návěsu je 31 m. 

Posouzení návrhu a popis montáže je součástí přílohy P4.1 Situace – montáž věžového 

jeřábu.  Únosnost autojeřábu je dostačující. 

 

Obr. 53 Autojeřáb LIEBHEERR LTM 1100-4.2[30] 

 

 

Obr. 54 Rozměry autojeřábu LIEBHEERR LTM 1100-4.2 [30] 
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Věžový jeřáb s horní otočí, bude používán k přepravě bednících dílců, ocelové výztuže a 

prefabrikovaných ramen schodiště. Dále bude využit při betonáži s bádií. Montáž věžového 

jeřáb za pomoci autojeřábu, proběhne v termínu po provedení podkladních betonů pod 

základovou deskou. Na stavbě bude k dispozici po celou dobu výstavby hrubé stavby. Jeřáb 

je uložen na základové kříži 4,6 x 4,6 m. Před montáží se provede statický výpočet podloží 

pod silničními panely, na kterých je uložen základový kříž. V případě že posudek nevyhoví, 

bude provedeno založení jeřábu na pilotách. 

Před sestavením jeřábu bude provedena kontrola podloží a míra zhutnění na Edef,2 = 50 

MPa. Před montáží se provede statický výpočet podloží pod silničními panely, na kterých je 

uložen základový kříž. 

Postup montáže a posouzení věžového jeřábu je v samostatné příloze P4.1 Situace – montáž 

věžového jeřábu a P4.2 Posouzení věžového jeřábu 

Montáž věžového jeřábu:   16.3.2020 

Demontáž věžového jeřábu:   12.12.2020 

 

Technické parametry: 

Elektrické napětí:  380 V 

Elektrický příkon stroje:  33 kVA 

Nosnost / max. vyložení: 1 400 kg / 50 m 

Max. nosnost: 2,5 – 15,5 m / 6 000 kg 

Rychlost otoče jeřábu:  0,8 ot. /min 

Rychlost pojezdu kočky:  10,0 / 36,0 / 63,0 m/min 

Vrátek zdvihu kg m / min 

1 x 30,0 kW 6 000 0 – 26,0 

Rozměry: 

Vyložení: Podle druhu výložníku max. 50 m (pro danou realizaci 22,5 m) 

Výška pod hák: Podle počtů dílů věže max. 50,6 m 

Rozteč patek: 4,6 x 4,6 m 

Návrh dílců jeřábu: 

Věž (5+1) – 1 x spodní díl 10,0 m + 5 x díl 2,5 m = 22,5 m 

Výložník – 9,8 m + 10,0 m + 10,0 m + 2,5 m + 7,5 m + 5,0 + 5,0 = 49,8 
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Obr. 55 Výložník věžového jeřábu LIEBHERR Turmdrehkran 90 EC-B6 [31] 

 

Návrh a posouzení věžového jeřábu: 

Délka výložníku 50 m, max. únosnost 1,5t 

Minimální vzdálenost pro manipulaci od osy jeřábu - 2,5m 

A - NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO: Bádie s betonem - vzdálenost - 47 m, hmotnost - 1,35 t 

B - NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO: Prefa schodišťové rameno, vzdálenost - 28 m, hmotnost - 2,65 t 

C - NEJBLIŽŠÍ BŘEMENO: Stoh nosníků bednění, vzdálenost - 13 m, hmotnost - 1,15 t 

 

 

Stavební výtah bude sloužit k vertikální přepravě materiálu po demontáži věžového 

jeřábu.   

Technické parametry 

Nosnost   1 200 kg 

Rychlost zdvihu  24 m/min 

Max. výška  100 m 

Napájení  400V / 32A 

Rozměry koše  140 x 200 x 110 cm 

 

Obr. 56 Stavební výtah GEDA 1200 Z/ZP [32] 
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Bádie bude využívána s pomocí věžového jeřábu pro betonáž svislých monolitických 

konstrukcí. 
 

Technické parametry: 

Objem – 500 l 

Nosnost – 1200 Kg 

Výška – 1650 mm 

Váha s betonovou směsí – 1 350 Kg  

 
Obr. 57 Badie koš na beton 1016L.8 [33] 

 

 

Rotační laserový přístroj GRL 400 H Professional bude použit při nivelaci horních hran 

betonových vodorovných konstrukcí, zpevněných ploch a dalších rovinných povrchů. 

Součástí příslušenství přístroje bude také teleskopická lať a senzor. 

Technické parametry: 

Rozsah samonivelace:   ± 5 ° 

Délka:   183 mm 

Rychlost rotace:   600 ot/min 

Přesnost nivelace:   ± 0,08 mm/m 

Pracovní dosah s přijímačem (průměr):  400 m 

Výška:   188 mm 

Pracovní rozsah, max:   20 m 

 
Obr. 58 Rotační laserový přístroj GRL 400 H Professional [34] 
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Technické parametry: 

Hmotnost:  2,8 kg 

Rozměry dxšxv (mm):  384x172x120 

Otáčky naprázdno:  10.000 min-1 

Příkon:  1.050 W 

Závit hřídele brusky:  M14 

Průměr kotouče:  150 mm 

 
Obr. 59 Úhlová bruska Makita GA6021[35] 

 

Ponorný vibrátor bude využíván při hutnění čerstvého betonu při betonáži zejména 

svislých konstrukcí, může bát použit i pro hutnění vrstev vodorovných konstrukcí desek a 

stropů. 

Technické parametry: 

Průměr hlavice (mm): 58 

Vibrační výkon (m3/hod.): 40 

Proud (A): 11 

Příkon (W): 875 

Délka hadice (m): 5 

Hmotnost (Kg): 15  
Obr. 60 HERVISA PERLES AV 585T ponorný vibrátor 

[36] 

 

Vibrační lišta bude využívaná při hutnění čerstvého betonu při betonáži vodorovných 

konstrukcí. 

Technické parametry: 

Výkon:   1,1 kW 

Motor: HONDA GX-25, 4-taktní 

Objem nádrže:  0,5 l 

Palivo: bezolovnatý benzín 

Délka:   2000 mm 

Hmotnost:  17 kg 

Zdvihový objem:  25 cm3 
  

Obr. 61 Motorová plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

[37] 

  

  

 

Hladička budu využita k hlazení vodorovných, betonových ploch. 
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Technické parametry: 

Hmotnost: 365 kg  

Průměr hladících lopatek: 2 x 1200 

mm  

 

 
Obr. 62 Dvourotorová hladička BARIKELL OL 120 

[38] 

 

Technické parametry: 

Hmotnost: 53 kg  

Průměr hladících lopatek: 750 mm  

 

 
Obr. 63 Jednorotorová hladička BARIKELL C4-75/H 

[39] 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon 1100 W 

Průměr vrtání (kámen/ocel/dřevo) 

24/16/45 mm 

Hmotnost 2,6 kg 

 
Obr. 64 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C[40] 
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Technické parametry: 

Výkon: 1100 W 

Napětí: 230 V 

Průměr pilového kotouče: 160 mm 

 
Obr. 65 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D [40] 

 

Technické parametry: 

Druh proudu (Ph/V/Hz): 1/230/50 

Průtok (l/h): 500 

Pracovní tlak (bar/MPa): 150/15 

Max. tlak (bar/MPa): 200 / 20 

Příkon (kW): 2,8 

Připojovací kabel (m): 5 

 
Obr. 66 Vysokotlaký čistič Karcher HD 6/15 C 

[41] 

 

 

Technické parametry:  

Napětí: 230 V  

Příkon: 650 W  

Výkon: 4600 příklepů / min; 1200 ot. / min  

Hmotnost: 2,9 kg 

 

 
Obr. 67 Vrtací kladivo HILTI TE 2 [42] 

  



103 

 

 

 

 



104 

 

 

Časový plán je přílohou práce. Plán byl proveden v programu MS Project  na hrubou stavbu 

od zemních prací po ukončení hrubé monolitické konstrukce, střešního pláště a montáže 

otvorů obálky budovy.   

 

Příloha č.P7 Časový plán objektu – hrubá stavba 
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a) základní údaje o druhu stavby: 

Stavba trvalého charakteru vyžadující stavební povolení.  

Objekt výukových pavilonů je navržen jako 4 podlažní železobetonový skelet zastřešený 

jednak plochou střechou a částečně i šikmou střešní konstrukcí. Z hlediska geometrického 

se jedná o budovu obdélníkového půdorysu v mírném oblouku o rozměrech cca 70,7 m x 

20,4m s přilehlým propojením na stávající objekt pomocí krčku 

Z hlediska konstrukčního se jedná o monolitický železobetonový stěnový systém. Stropní 

konstrukce jsou vzhledem k rozponu navrženy o tl. 240 až 280mm a lokálně zesíleny 

průvlaky. Po obvodě jsou stropní desky ztuženy nosnou železobetonovou stěnou.  

Celá budova je nepodsklepená, kopíruje svažitý terén a je založena hlubinným způsobem na 

pilotách.  

Nosnou konstrukcí objektu tvoří železobetonový monolitický skelet. 

 
b) název stavby:  Výukový pavilon 2. LF Univerzity Karlovy v Praze 

 
c) místo stavby:  

Adresa:   Plzeňská 130/221, 150 06 Praha 5 

Katastrální území: Motol (okres Hlavní město Praha); 728951 

 

d) charakter stavby: novostavba, přístavba 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, stavby a ani na 

životní prostředí. 

 

e) účel užívání stavby:  

Účelem stavby je novostavba výukového pavilonu 2. Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy. Třetí etapa navazuje na stávající objekt (první etapu) krčkem ve 2. – 4.NP a tím dojde 

k provoznímu propojení. V nově realizovaném objektu budou umístěny tyto ústavy a 

pracoviště: Anatomický ústav, Ústav biofyziky, Farmakologický ústav, Oddělení informačních 

systémů, Ústav biologie a lékařské genetiky, Ústav histologie a embryologie, Ústav fyziologie, 

Ústav patologické fyziologie, Správa budov. 

 
f) základní předpoklady výstavby: 

Orientační náklady na výstavbu dle THU: 170,6 mil. Kč vč. DPH  

Zahájení výstavby:    2.1. 2020 

Předpokladané ukončeni stavby:  30.6. 2021 

Postup výstavby: 

• Postavení oplocení, zřízení staveniště 

• HTÚ, zemní práce 

• Provedení přípojek 

• Zhotovení založení 

• Stavba hlavního objektu 

• Dokončovací práce (úprava terénu) 
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g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Z hlediska veřejných zájmů bude jediným nutným opatřením k zajištění bezpečnosti 

staveniště provedení oplocení podél hranice pozemku – stávající oplocení bude doplněno 

novým, a to v místech, kde je nedostačující – oplocení bude provedeno jako souvislé bez 

vyčnívajících částí a bude osazeno až na terén. 

Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Třídění odpadů bude 

probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno v kontejnerech. Zneškodnění 

odpadů bude prováděno dodavatelskou firmou. Pro zneškodnění případných nebezpečných 

odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

 

 

Dle zákona č. 309/2006 Sb., části třetí, §14 je zhotovitel povinen písemně určit koordinátora 

stavby, pokud na staveništi působí více než jeden zhotovitel, což pro zadanou stavbu platí. 

Plán BOZP zpracovává jedině odborně způsobilý koordinátor BOZP, a to v případě, že se na 

stavbě vyskytují rizikové práce. Plán bezpečnosti je zpracován v souladu s Nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Toto nařízení stanovuje, že plán bezpečnosti se zpracovává v případě výskytu rizikových prací 

na staveništi. Bude nutné vykonávat práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné 

hloubky více než 10 m, práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m, a také práce spojené s montáží 

těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování. 

Tento plán bezpečnosti je zpracován pouze pro zařízení staveniště a vybranou 

technologickou etapu – provádění monolitických konstrukcí. Plán je zpracován v souladu s 

ustanovením §101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Koordinátor je povinen 

vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Nelze-

li rizika odstranit, je koordinátor povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Nelze-li 

rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti 

organizace práce, je zhotovitel povinen poskytnout zaměstnancům OOPP. 

 
A.3. Údaje o zadavateli stavby 

Název:   2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

   V Úvalu 84 

   Praha 5 

A.4.) Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: INTAR, s.r.o. 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  

tel. 543 422 211   

IČO  25594443    

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta 

M: 608 820 669 

E: jpirochta@intar.cz 

A: ČKAIT 1005716 - IP00 

 

mailto:jpirochta@intar.cz
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Hlavní architekt projektu: Ing.Arch Radoslav Novotný 

M: 777 737 972 

E: radoslavnovotny@seznam.cz 

A: ČKA 2725 – A.0 

A.5. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Koordinátor:   …………………… 

Sídlo:    …………………… 

Kontakt:   ………………… 

 

 

Viz přílohy: Zařízení staveniště 

 

 

 

Jelikož stavba svým rozsahem překračuje limity stanovené §15 zákona č. 309/2006 Sb. a na 

stavbě budou prováděny tyto práce dle přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, 

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

Při zpracovávání plánu BOZP byla k dispozici projektová dokumentace pro provedení stavby. 

Dále vyjádření dotčených orgánů včetně stanoviska hasičů, platné stavební povolení vydané 

Stavebním úřadem pro městskou část Praha 5. 

 Pro zpracování plánu BOZP byla použita platná legislativa na úseku BOZP: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. (novelizován z. 88/2016 Sb.), o zajištění podmínek BOZP 

- Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novelizováno NV 136/2016 Sb.) o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách 

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

prostředí 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., OOPP 

- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., záznam o úrazu 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP 

- Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci 

 

 

 

mailto:radoslavnovotny@seznam.cz


109 

 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 

Přístup a příjezd do oploceného prostoru staveniště bude z jednoho vjezdu napojeného na 

stávající komunikaci z ulice Bucharova – jde o čtyřproudou silnici (dva v každém směru), proto 

je pro výjezd nutno odbočit doprava – bude použita dopravní značka „přikázaný směr jízdy“. 

Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla, v případě potřeby očištěna tak, aby 

splňovala podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné 

znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na náklady 

stavby. 

Pro dopravu ve vlastním areálu stavby bude využita stávající zpevněná plocha s živičným 

povrchem. V případě nutnosti budou zřízeny provizorní komunikace bez pojezdové vrstvy, 

pouze se provizorně zpevní povrch komunikace pro umožnění pojezdu nakladače a 

ostatních menších stavebních strojů. 

Celý prostor staveniště bude zajištěn pevným a souvislým oplocením. Oplocení staveniště 

bude provedeno z mobilních dílců výšky 2 m. Oplocení bude vedeno po hranici staveniště. 

Hranice oplocení je zřejmá z přílohy – zařízení staveniště. Přístup a příjezd do oploceného 

staveniště bude z jednoho, nebo později druhého vjezdu/výjezdu, bránou šířky 7 m, která 

bude tvořena 2 kusy mobilního oplocení šířky 3,5 m a uzamykatelným zámkem bránícím 

vstupu nepovolaných osob na staveniště. Na vjezdovou bránu bude umístěna kopie 

platného stavebního povolení, bezpečnostní značky či popisy upozorňující na zákaz vstupu 

nepovolaných osob na staveniště a oznámení OIP o zahájení stavby. Při montáži věžového 

jeřábu bude umožněn vjezd bránou v horní části staveniště. 

Na staveništi bude zřízeny po dobu hrubé stavby dva vstupy, který bude sloužit zároveň jako 

vjezd pro všechny dopravní prostředky, ale zároveň i jako vstup pro všechny osoby 

pohybující se na staveništi. U vjezdu na staveniště bude osazena svislá dopravní značka 

„Maximální povolená rychlost 10 km/h“. Tato rychlosti platí v prostoru staveniště, na 

pozemcích dotčené stavbou bude povolená rychlost  30 km/h. 

Vedlejší staveniště pro přípojky inženýrských sítí budou při jejich provádění oploceny 

mobilním ocelovým oplocením výšky 1 m po celém obvodu, kde jsou prováděny práce nebo 

kde se nachází výkop. V místech, kde výkop kříží areálové komunikace, budou zřízeny únosné 

přejezdy opatřené ochranným zábradlím. Při výjezdu z areálu bude osazena značka „Stůj, dej 

přednost v jízdě“ a „Přikázaný směr jízdy“ 

Po celou dobu výstavby bude umožněn příjezd sanitních vozů a příjezd vozidel HZS. V areálu 

dotčeného stavbou se nachází zúžená komunikace, která tvoří jedinou přístupovou cestu na 

staveniště. 

Z toho důvodu bude na komunikaci umístěna dopravní značka „Zákaz zastavení“, díky které 

dojde ke snížení provozu i množství zaparkovaných aut a bude tak umožněn lepší průjezd 

strojů převážející nadměrný náklad na staveniště. 

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem bude vymezen na konci staveniště, v místě 

plánovaného budoucího parkoviště celý skladovací prostor v plném dosahu jeřábu Liebherr 

90 EC-B6 s dosahem 50 m. Plochy určené ke skladování materiálů musí být zpevněny, 

odvodněny a označeny bezpečnostními tabulkami. 

Skladovaný materiál bude skladován na podkladcích, které nesmí být z kulatiny ani 

vrstvených hmot, do maximální výšky 1,8 m tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k 

jeho znehodnocení. Materiál musí být uložen podle doporučení výrobce.  Skladována bude 

betonářská výztuž a systémové bednění, u kterých je předpokládáno odebírání pomocí 

jeřábu až do prostoru technologické manipulace, nebo do místa zabudování v dané 

konstrukci 
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V případě zvedacích mechanizmů je zakázáno manipulovat s břemenem nad zakázaným 

prostorem vymezeným situačním výkresem. Manipulovat a uvazovat břemena mohou 

pouze zaškolení pracovníci s platnou kvalifikací, tj. jeřábnický a vazačský průkaz. 

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

V blízkosti staveniště se nachází veřejné osvětlení.  

Předpokládá se realizace do zimního období se zhoršenými podmínkami viditelnosti, proto 

bude osvětlení staveniště doplněno halogenovými světly. Na jeřábu pro zlepšení světelných 

podmínek bude umístěno halogenové osvětlení a další dvě halogenová osvětlení budou 

umístěna na staveništních buňkách. Pro další jednotlivá pracoviště bude podle potřeby 

doplněno mobilní osvětlení. 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Stavba se nachází v prostoru, kde jsou pouze ochranná a bezpečnostní pásma stávajících 

areálových inženýrských sítí. Tyto sítě budou před začátkem stavby řádně vytyčeny, 

označeny a chráněny proti případnému poškození. Žádná další stávající ochranná a 

bezpečnostní pásma nejsou v době zpracování projektové dokumentace známa. 

V míst stavby nejsou žádné biokoridory, chráněná území i lokality s výskytem chráněných 

živočichů. Kontrolovaná pásma se stanovují právní předpisy dle zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§7 odst. 3). Na stavbě se 

tyto zákonem stanovené rizikové práce nevyskytují, není nutné zřizovat kontrolní pásma. 

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Pro objekt je vypracováno požárně bezpečnostní řešení. V průběhu realizace budou na 

stavbě v suchém skladu umístěny hasící přístroje pro akutní zásah. 

Pro možný zásah hasičů při požáru je nutné udržovat příjezdové komunikace a nástupní 

plochy pro požární techniku o šířce nejméně 3 m ke zdrojům vody určeným pro hašení, 

dodržovat technické podmínky a návody výrobků nebo činností vztahující se k PO, označovat 

pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny 

ve vztahu k PO a zpracovávat dokumentaci PO, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní 

stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. 

V každé staveništní buňce bude umístěn přenosný práškový hasicí přístroj. Na těchto 

místech budou viditelně umístěny značky s nápisem „hasicí přístroj“. Přenosné hasicí 

přístroje budou umístěny na svislé stavební konstrukci buňky. V celém areálu stavby platí 

přísný zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Toto nařízení neplátí pro 

stavební práce kde je oheň potřeba. Na staveništi budou probíhat práce, u nichž je třeba 

dbát zvýšené pozornosti a dodržování bezpečnosti s ohledem na možný vznik požáru. 

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 

dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení 

Vnitrostaveništní komunikace nebudou zřizovány, celé staveniště bude stávající ploše s 

živičným povrchem, dojde jen k rozšíření menší části komunikace. 

Z hlediska bezpečnosti je nutné v případě couvání do vozovky je nutné zajistit provoz na 

komunikaci a v případě potřeby zastavit vozidla. Takový úkon mohou vykonávat pouze 

proškolení pracovníci. 

V blízkosti stavby ani na staveništi se nevyskytují žádné překážky, u kterých by byla omezující 

výška podjezdu. V průběhu zemních prací bude zhotovena drenáž odvodňující svah a 

staveniště, která bude svedena do jednotné kanalizace. Čerpání vody se nepředpokládá. 

Vodu pro potřeby zařízení staveniště a stavby je navrženo odebírat z nové přípojky vodovodu 

pro fakultní areál provedené v předstihu. Přípojka bude napojená na stávající posílený 

rozvod vody, který je součástí areálu. Měření spotřeby vody pro odběrná místa na stavbě 
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bude provedeno dočasnou vodoměrnou soupravou umístěnou na nové přípojce v dočasné 

nebo definitivní vodoměrné šachtě. 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

Staveniště se nachází v místě, jehož okolí není natolik frekventované okolní dopravou, proto 

není uvažováno s případným vlivem otřesů od dopravy na budoucí stavbu. Staveniště se 

nenachází v blízkosti záplavové oblasti, proto zde nehrozí nebezpečí povodně.  

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 

materiálu 

Staveniště je svažité z jihu na sever. 

Území je jako budoucí staveniště vhodné. V průběhu výstavby se lze dopravně i 

technologicky připojit na stávající infrastrukturu, zařízení staveniště bude kompletně na 

pozemku investora, který je k tomu dostačující. V těsné blízkosti je stávající zástavba. Před 

zahájením výstavby budou v lokalitě stavby vykáceny stromy, náletové dřeviny a sejmuta 

ornice. Dále bude odstraněna část nepoužívaných zpevněných ploch a zpevněných ploch, 

které zasahují do předpokládaného výkopu stavební jámy 

Situace bude vyřešena umístěním dočasné dopravní značky „Zákaz zastavení“ do blízkosti 

kritické oblasti zúžené komunikace, díky které dojde ke snížení provozu i množství 

zaparkovaných aut u přístupu k této jedině příjezdové komunikaci, a bude tak umožněn lepší 

průjezd strojů převážející nadměrný náklad na staveniště. V době pohybu stroje s 

rozměrným nákladem směrem ke staveništi bude doprava řízena pomocí ověřeného 

pracovníka, který případně dočasně omezí nebo pozastaví okolní dopravu. Svislá doprava 

veškerého materiálu na staveništi bude řešena pomocí věžového jeřábu Liebherr 90 EC-B6, 

pro který bude vymezen prostor zakázané manipulace se zavěšenými břemeny pro zajištění 

bezpečnosti práce a minimalizaci možných vzniklých rizik. 

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 

výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 
Betonářské práce budou řešeny dopravou čerstvého betonu do konstrukce pomocí 

autočerpadla. Bezpečné provádění betonářských prací bude zajištěno nasazením dvou 

pracovníků pro manipulaci s hadicí čerpadla z důvodu vzniku velkých tlakových rázů. Pod 

místem betonářských prací nesmí docházet k pohybu osob. Pro pohyb při ukládání výztuže 

do bednění vodorovné nosné konstrukce budou na okrajích celé konstrukce zřízeny 

systémové prvky, které budou součástí bednění stropu a budou zajišťovat požadované 

zábradlí výšky 1,1 m se středovou tyčí v polovině délky a s patní zarážkou širokou 0,15 m u 

podlahy. Bezpečnost bude také zajištěna použitím vhodných OOPP (vesta, helma, brýle, 

rukavice, pracovní obuv). 

Předpokládané provedení bednění bude vzhledem k atypickému provedení konstrukce 

zvoleno v kombinaci systémového bednění se dřevěným dořezem. 

Jednotlivé dílce stropního bednění včetně nosníků a stojek budou prováděny z pomocných 

konstrukcí ze spodní úrovně budoucího stropu. Je striktně zakázaný pohyb po bednění při 

jeho sestavování. Kraje systémového bednění budou dořešeny přídavnými prvky 

(bezpečnostní prvky). 

Při vyztužování ztužujících stěn výtahu či schodiště budou konce výztuže obaleny kusy 

polystyrenu, čímž dojde k zamezení napíchnutí pracovníků na výztuž. Po ukončení 

vyztužování bude vždy výztuž ukončena s patřičným přesahem a ohybem konce směrem 

dolů. 
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l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 

montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 

stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 

vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 

stabilizace 

Jedná o montáž prefabrikovaných schodišťových ramen, které tvoří zároveň nejtěžší 

břemeno v dosahu jeřábu. Montážní práce spojené se zavěšováním břemen budou 

prováděny pouze vazači s odbornou kvalifikací. Z důvodu bezpečnosti je zakázaný pohyb 

osob v prostoru možného pádu zavěšovaného a usazovaného břemene. K vyloučení úrazů 

a vzniklých rizik budou břemena naváděna k usměrňování výkyvu pomocí lan či vodících tyčí. 

Při zahájení zvedání montovaného prvku schodiště nejdříve dojde k upevnění zvedaného 

prostředku, poté k mírnému pozvednutí a následné kontrole upevnění z důvodu kontroly 

zabezpečení zvedaného prvku proti pádu. Přepravovaný prvek bude zcela odvázán ze 

zvedacího mechanismu, až po jeho zabudování na přesné místo určení. 

Pro pohyb při montáži prefabrikovaných schodišťových ramen ve vyšších nadzemních 

podlažích skeletu knihovny budou na okrajích celé konstrukce zřízeny systémové prvky, 

které budou součástí bednění stropu a budou zajišťovat požadované zábradlí výšky 1,1 m se 

středovou tyčí v polovině délky a s patní zarážkou širokou 0,15 m u podlahy. Pro případ 

ochrany bezpečnosti po demontáži stropního bednění a tím i systémových okrajových prvků 

je uvažováno ve vyšších patrech budovy i individuálním zabezpečením pomocí úvazů 

pracovníků se systémem záchytných sítí proti pádu. Bezpečnost bude také zajištěna použitím 

vhodných OOPP (vesta, helma, brýle, rukavice, pracovní obuv). Všechna místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu budou označena výstražnou cedulí a páskou. 

Otvory větší jak 0,25 budou zakryty dostatečně pevnou konstrukcí, aby nevzniklo riziko pádu.  

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 

proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní 

způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém 

zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu 

osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít 

prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany, 
Veškeré práce budou vykonávat kvalifikovaní pracovníci s příslušnou odborností a řádně 

poučeni a proškoleni v oblasti BOZP dozor nad prováděním prací a jejich řízení bude 

zajištěno kvalifikovanými techniky 

Zajištění proti pádu 

Ochrana pracovníků proti pádu bude provedena kolektivním nebo osobním zajištěním od 

výšky 1,5 m na všech pracovištích a komunikacích. 

Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže: 

• pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od 

vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce 

minimálně 1,1 m, které není určené k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze 

zvýšené úrovně apod.) nejméně 1,5 m od hrany pádu, 

• místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje. 

Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků na 

volném okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), 

kde se pracuje, včetně přístupových komunikací. Konstrukce kolektivního zajištění musí 

přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu.  

S postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubně 

půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, 

zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí. 
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Kolektivní zajištění 

Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, 

záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči 

vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané 

namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným závazným 

podkladem. 

Osobní zajištění 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v 

případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. 

Prostředky osobního zajištění (dle ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy. ČSN 83 2612 

Bezpečnostní lana) proti pádu jsou zejména: 

• bezpečnostní lano 

• bezpečnostní pás 

• bezpečnostní postroj 

Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění o 

jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 

Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, 

aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě 

ohrožení. 

Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m. Při použití 

bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s 

použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. 

Upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN. 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly 

po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i 

po jejím ukončení. 

Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo 

pracovník nepoužije vhodné výstroje. 
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Název stavby:   UK - 2.LF Dostavba areálu Plzeňská 3.etapa 

Místo stavby:  

Adresa: Plzeňská 130/221, 150 06 Praha 5 

Katastrální území:  Motol (okres Hlavní město Praha); 728951 

Parcelní čísla pozemků: 450/1, 450/4, 451/1 

Druh stavby: stavba občanského vybavení 

Účel stavby:  novostavba výukového pavilonu 

Investor:  

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

V Úvalu 84 

Praha 5 

Zpracovatel dokumentace: 

INTAR, s.r.o. 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  

tel. 543 422 211   

IČO  25594443 

 

Zodpovědný projektant:  

Ing. Josef Pirochta 

E: jpirochta@intar.cz 

A: ČKAIT 1005716 - IP00 

 
Objekt výukového pavilonu je navržen jako 4 podlažní železobetonový skelet zastřešený 

jednak plochou střechou a částečně i šikmou střešní konstrukcí. Z hlediska geometrického 

se jedná o budovu obdélníkového půdorysu v mírném oblouku o rozměrech cca 70,7 m x 

20,4m s přilehlým propojením na stávající objekt pomocí krčku. Podélné strany půdorysu 

jsou navrženy v oblouku s poloměrem 160 m resp. 180,2m. Z hlediska konstrukčního se 

jedná o monolitický železobetonový stěnový systém. Stropní konstrukce jsou vzhledem k 

rozponu navrženy o tl. 240 až 280 mm a lokálně zesíleny průvlaky. Po obvodě jsou stropní 

desky ztuženy nosnou železobetonovou stěnou. Vertikální nosné konstrukce tvoří vnitřní 

příčné a podélné železobetonové stěny, obvodové stěny a vnitřní příčné ztužující stěny jader. 

Celá budova je nepodsklepená, kopíruje svažitý terén a je založena hlubinným způsobem na 

pilotách. 

 

Předmětem technologického předpisu je realizace monolitických konstrukcí na objektu 

od základové desky, až po nosnou desku střechy. 

Základová deska a obvodové konstrukce 1.NP 

Základová deska, pasy a patka tl. 600 mm jsou osazeny na piloty. Základové pasy jsou 

propojeny s deskou a vynáší vnitřní a obvodové železobetonové stěny. Monolitická 

železobetonová základová deska tl. 350 mm. Deska bude provedena jako vodonepropustná 

betonová konstrukce tzv. bílá vana. Nepropustnost konstrukce bude zajištěna návrhem 
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betonové směsi, dostatečným množstvím výztuže a kvalitní ochranou pracovních a 

dilatačních spár (těsnící pásky, těsnící plechy atd.). Železobetonové vodonepropustné 

konstrukce jsou dimenzovány na max. šířku trhlin 0,20 mm tak, aby byla zajištěna jejich 

vodotěsnost. V případě návrhu bíla vany, není potřeba realizovat hydroizolaci spodní stavby. 

Monolitické nadzemní konstrukce 

Procesem je montáž bednění, vyvázání výztuže a zmonolitnění všech vodorovných a 

svislých konstrukcí 1.NP – 4.NP 

Výztuž bude dovážena již ohýbaná a nařezaná do požadované délky dle projektové 

dokumentace. Pro bednění bude použito systémové bednění od firmy DOKA. 

Svislé konstrukce 

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy monolitické železobetonové tloušťky 200 mm,250 

mm a 300 mm a tvoří stěnové nosníky. Podepřeny jsou stěnami a sloupem v 1NP. Obvodové 

stěny jsou železobetonové tloušťky 250 mm a 300 mm v 1NP. Svislé konstrukce stěn 

komunikačního jádra jsou navrženy monolitické železobetonové tloušťky 250 mm. Stěny 

jader zároveň zabezpečují vodorovnou tuhost v propojení se stropními deskami. Monolitické 

svislé konstrukce 1NP jsou navrženy z betonu C30/37 XC3, XA1, ostatní monolitické svislé 

konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 XC1. Veškeré železobetonové konstrukce budou 

vyztuženy vázanou výztuží B 500B. 

Vodorovné konstrukce 

Desky jsou navrženy tloušťky 220 mm až 250 mm. V 1NP je deska v místě ustupujících 

konstrukcí svislých nosných stěn zesílena na tl. 450 mm. Desky krčku jsou navrženy tloušťky 

200 mm. Tuhost objektu zajišťuje konstrukce výtahové šachty spolu se schodišťovými 

stěnami a střešní deskou. Konstrukce stropů jsou navrženy z monolitického železobetonu 

třídy C30/37 XC1 a vázané výztuže B 500B.  

Z hlediska technologie bude nejdříve, zhotoveno bednění pro polovinu stropní 

konstrukce. Následovat bude vyvázání výztuže. Poté dojde k betonáži s následovanou 

technologickou přestávkou, jejíž délku uvádí přesný výpočet v příloze č. 11 Výpočet 

odbednění. Po nabytí pevnosti betonu na požadovanou hodnotu bude provedeno částečné 

odbednění konstrukce. Následovat bude zhotovení bednění na druhé poloviny konstrukce a 

celý postup bude opakován. 

Schodiště, výtahy 

V objektu je navrženo jedno železobetonové, dvouramenné schodiště. Konstrukce schodiště 

je kombinovaná, monolitická železobetonová podesta a prefabrikované ramena. Tloušťka 

ramen je 180 mm, tloušťka mezipodest a podest je 250mm. V objektu se nacházejí výtah. 

Ten je umístěn u schodiště a zajišťuje vertikální komunikaci mezi   1NP a 3NP. Šachta 

hlavního výtahu je ŽB monolitická a slouží rovněž jako svislá podpora a ztužující prvek 

samotného objektu. Šachta je doplněna o dojezd.  
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Podrobný výkaz výměr materiálu je obsahem příloha č. P.11 Rozpočet vybraných etap 

objektu. Výztuž bude dovážena již ohýbaná a nařezaná do požadované délky dle projektové 

dokumentace. Pro bednění bude použito systémové bednění od firmy DOKA 

 

Beton je specifikován dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404:  

Základová deska  - C 30/37 – XC3 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3  

Obvodové svislé konstrukce 1.NP - C 30/37 – XC3, XD1, XA1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S4 

Ostatní svislé konstrukce  - C 30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3 

Vodorovné konstrukce, schodiště  - - C 30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3 

Exteriérové nezateplené konstrukce -  C 30/37 XC4, XF3 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3 

 

Materiál Konstrukce Množství [m3] 

1.NP 

C 30/37 – XC3 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3  Základová deska  652 

C 30/37 – XC3, XD1, XA1 – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – 
S4 

 Obvodové svislé konstrukce  201 

 Sloup 1,1 

C 30/37 – XC1– Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3  Vnitřní stěny 205,3 

C 30/37 – XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3 
 Strop nad 1.NP + nosníky 364,5 

 Mezipodesta SCH1 1,6 

2.NP 

C 30/37 – XC1– Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3  Obvodové, vnitřní stěny 250,7 

C 30/37 – XC1– Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3 
 Strop nad 2.NP + nosníky 328 

 Mezipodesta SCH1 1,7 

3.NP 

C 30/37 – XC1– Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3  Obvodové, vnitřní stěny 208,4 

 
 Strop nad 3.NP + nosníky 328 

 Mezipodesta SCH1 1,7 

4.NP 

C 30/37 – XC1– Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3  Obvodové, vnitřní stěny 201,9 

  Svislé stěny – střecha, atika 38,9 

C 30/37 – XC1– Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3 

 Strop nad 4.NP + nosníky 169 

 Mezipodesta SCH1 1,7 

 Šikmá část střešní konstrukce 169 
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Ocelová betonářská výztuž B 500B s modulem pružnosti 31 GPa. 

Konstrukce Množství [t] 

1.NP 

Základová deska 143,5 

Obvodové svislé konstrukce 1.NP 36 

Sloup 0,26 

Vnitřní stěny 37 

  

Strop nad 1.NP + nosníky 62,5 

Mezipodesta SCH1 0,27 

2.NP 

Obvodové, vnitřní stěny 42,7 

Strop nad 2.NP + nosníky 58 

Mezipodesta SCH1 0,28 

3.NP 

Obvodové, vnitřní stěny 29,1 

Strop nad 3.NP + nosníky 57,2 

Mezipodesta SCH1 0,28 

4.NP 

Obvodové, vnitřní stěny 28,3 

Svislé stěny – střecha, atika 5,5 

Strop nad 4.NP + nosníky 29,7 

Mezipodesta SCH1 0,28 

Šikmá část střešní konstrukce 28,7 

 

 

Pro bednění stropní konstrukce bude využit stropní systém Dokaflex 1-2-4.  

Výpis prvků stropního bednění systému Dokaflex 1-2-4 nad 2.NP včetně bednění pro 

průvlaky dle výkresu bednění. 

Svislé konstrukce jsou bedněny systémem Doka. Pro sloup je použito sloupové bednění RS , 

stěny jsou bedněny rámovým bedněním Framax life. 

 
 
 
 
 
 

Bednění vodorovných konstrukcí 
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Konstrukce Plocha bednění [m2] 

1.NP 

Deskový strop 1 393,9 

Nosníky 48,4 

Boky stropní desky + boky odskoků 93,2 

2.NP  

Deskový strop 1 243,5 

Nosníky 152,15 

Boky stropní desky 76,6 

3.NP 

Deskový strop 1243,5 

Nosníky 152,2 

Boky stropní desky 75,6 

4.NP 

Deskový strop 605,1 

Nosníky 96,6 

Boky stropní desky 49,3 

Atika 233,8 

Šíkmá deska - střecha 

Deska  762,7 

Boky desky 41,65 

Atika 17,27 

Bednění svislých konstrukcí - stěny 

1.NP 3037,6 

2.NP 2058,7 

3.NP 1872 

4.NP 1824,3 

Štíty 311,9 

 

Pro dořezy u stropního bednění bude použita bednící překližka třívrstvá, tl. 21mm 

Spotřeba – 25 ml/m2 

Délka – 2 m 

Spotřeba podložek – 1 ks/m2 

Délka – 2 m 

Spotřeba podložek – 1 ks/m2 
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Počet balení (50 m/balení) – 18 

 

 

Doprava materiálu na staveniště je popsána v kapitole č.2 Situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras. 

 

Primární doprava materiálu od dodavatele na staveniště, bude řešena zejména pro dovoz 

čerstvého betonu, betonářské výztuže, prvků stropního bednění DOKA a dalšího 

doplňkového stavebního materiálu.  

Dodavatel:  KONDOR, s.r.o., Výpadová 1538, Praha 5 - Radotín 

Betonářská výztuž bude dovezena pomocí nákladního automobilu Iveco AS 440 s valníkovým 

návěsem. Délka trasy je 22,6 km s dojezdovou dobou X minut. Dodáno bude vždy množství 

na určité etapy prací. Výztuž bude dovážena již naohýbaná a nařezaná do požadované délky, 

dle výkresu a specifikace výztuže Svazky výztuže musí být označeny identifikačním štítkem. 

Výztuž bude složena na plochu určené ke skladování a v dosahu věžového jeřábu. 

Dodavatel:  DOKA, Za Avií 868 196 00 Praha 9 – Čakovice 

Bednění DOKA bude dovezeno z půjčovny bednění, také pomocí nákladního automobilu. 

Iveco AS 440 s návěsem. Půjčovna je od místa stavby vzdálená 19 km s dojezdovou dobou 

25 minut. Bednící prvky budou složeny na plochy určené ke skladování a v dosahu věžového 

jeřábu. 

Dodavatel:  Kámen Zbraslav, a.s., Sárská 264, Praha 13 - Stodůlky 

Dovoz čerstvého betonu bude zajištěn z betonárny Kámen Zbraslav, pomocí 

autodomíchávačů Stetter C3 AM C 9 o s objemem bubnu 9 m3. Betonárna je od místa stavby 

vzdálená 5,8 km s dojezdovou dobou 10 minut. 

Veškerý ostatní a drobný materiál bude přepraven dodávkou VW Transporter Van. 

 

Doprava čerstvého betonu bude řešena pomocí autočerpadla SCHWING S 43 SX. Pro 

přepravu betonu na betonování stěn a sloupů bude použita bádie na beton objemu 500 l a 

maximální nosností 1200 kg. Doprava a manipulace materiálu ze staveništní skládky na 

pracoviště, bude zajištěna pomocí věžového jeřábu LIEBHERR 90 EC-B6 s dosahem 50 m. 

Drobný materiál bude převážen pomocí paletovacího vozíku, nebo ručně. 

 

Všechen materiál potřebný k výstavbě bude skladován na zpevněné a odvodněné ploše a 

bude umístěn na dřevěných hranolech, které slouží jako proklady. 
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 – ocelové pruty budou skladovány na dřevěných podkladcích umístěných tak, aby 

nedošlo k trvalé deformaci prutu, zvýšené korozi vzniklé působením vlhkosti a případnému 

znečištění zeminou. Výztuž se bude skladovat ve svazcích podle průměru prutu a druhu oceli, 

aby nedošlo k jejich záměně. Každý svazek bude opatřen na viditelném místě štítkem s 

charakteristikou výztuže. Svazky je možné stohovat, proložené prokládky. 

Po zhotovení záběru stropu bude skládka armatury přesunuta na tuto zhotovenou část 

stropu. 

 – prvky bednění budou skladovány na předem určených skládkách a na základové 

desce objektu. Opěrné trojnožky a sloupky ochranného zábradlí budou skladovány v 

kontejneru se síťovými bočnicemi. Spouštěcí a přidržovací hlavice budou skladovány ve 

víceúčelovém kontejneru Doka. Stropní podpěry budou skladovány po 40ks v ukládací paletě 

Doka, stohovatelné 2 na sobě. Bednicí nosníky budou skladovány na dřevěných hranolech 

ve stozích svázaných popruhy o max. 90 ks a nosnosti 2,5 t. Je možné stohovat dva svazky na 

sebe. Desky budou skladovány v ukládací paletě Doka, stohovatelné 2 palety na sobě. 

 - distanční podložky plastové budou skladovány v přepravním balení v 

uzamykatelném skladu, aby nedošlo k jejich krádeži nebo mechanickému poškození. 

Ocelové distanční podložky budou skladovány na dřevěných hranolech na zpevněné a 

odvodněné ploše, chráněny folií před nepříznivými povětrnostními vlivy. 

 - přípravek bude skladován v originálních sudech v suchém, 

uzamykatelném skladu. 

 

 

Při převzetí pracoviště mezi stavbyvedoucím a dodavatelem monolitických konstrukcí, 

proběhne společná kontrola dokončených prací v etapě založení stavby, včetně podkladního 

betonu a rozvodů kanalizace pod základovou deskou. Podkladní beton bude proveden 

v požadované kvalitě dle PD a odchylkách uvedených v kontrolním a zkušebním plánu. 

Pracoviště bude uklizené od pracovní čety z předešlé etapy. Součástí převzetí pracoviště 

bude předání schválené projektové dokumentace týkající se procesu monolitických nosných 

konstrukcí, platného stavebního povolení, přístupové cesty ke staveništi, míst pro odběr 

vody a elektrického proudu.  

Z přejímky pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku a KZP. Pro zúčastněné 

strany bude vyhotoven protokol „Předání a převzetí pracoviště“, s případnými vady a 

odchylky, datem předání a podpisy. 

 

 

Pracovní doba je daná od 7:00 do 18:00, kdy je uvažováno s hodinovou přestávkou. 

Práce probíhají od pondělí do soboty s jednosměnným provozem. Mimo vymezenou dobu 

se nesmí nikdo v prostoru staveniště pohybovat bez povolení.  

Při nástupu se pracovníci seznámí se základními informacemi o provozu na staveništi, 

o pracovní době, přestávkách. Každý pracovník bude proškolen o  BOZP  a seznámen s riziky 

při práci. Každý pracovník na staveništi bude vybaven OOPP. Stavbyvedoucí, nebo technik 

bezpečnosti vystaví protokol, kde se školení potvrdí podpisem. 
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Práce budou prováděny jen za příznivých klimatických podmínek, které nesmí ohrozit 

zdraví pracovníků.  Práce se přeruší při rychlosti větru větší jak 10 m/s, při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních se přeruší u síle větru nad 8 m/s. 

Viditelnost v místě pracoviště musí být větší jak 30 m. Lepší světelné podmínky na pracovišti, 

při špatné viditelnosti se zajistí halogenovými světly. Dále nebudou probíhat práce při silném 

sněžení, bouři, dešti, námraze a teplotě pod -10°C. 

 

Betonáž konstrukcí se provádět při teplotách v rozmezí +5 až +30 °C. Pokud teploty 

klesnou pod +5 °C, musí se provést opatření pro příznivý průběh hydratace cementu při 

tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi.  Při teplotě pod -5°C nebude betonáž probíhat. Teplota 

čerstvé betonové směsi před uložením nesmí klesnout pod +10 °C. Beton je třeba začít 

ošetřovat ihned po ukončení betonáže, nebo už v průběhu, po zhutnění, uhlazení povrchu. 

Při silném větru, dešti, bude konstrukce zakryta folií, zabraňující vyplavování cementu 

z povrchu betonu. 

• ohřev záměsové vody, kameniva v betonárce 

• použití cementů s vyšším vývinem hydratačního tepla 

• použít přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu 

• zaplachtování konstrukce proti promrzání (např.geotextilie) 

• foukání horkého vzduchu pod plachty 

• kropení betonu vodou, vodní mlžení (2-3x denně) 

• vlhčení přes vlhkou geotextílii 

• použití ošetřovacího nástřiku nepropouštějící vodu 

Veškeré opatření musí schválit statik. 

 

Staveniště bude po obvodu oploceno mobilním plotem do výšky 2 m, které zabraňuje 

vniknutí nepovolaných osob. Vsup a vjezd vozidel bude umožněn pouze přes uzamykatelnou 

bránu v blízkosti vrátnice, u které probíhá evidence osob a vozidel. Dle výkresu zařízení 

staveniště jsou vyčleněny plochy pro uskladnění materiálu. Pro nářadí a drobný materiál je 

k dispozici uzamykatelný kontejner.  Staveništní komunikace je po dobu realizace 

monolitických konstrukcí tvořena stávající zpevněnou plochou s živičným povrchem. Veškeré 

plochy jsou odvodněné.Dále bude na staveništi zajištěno mobilní WC, šatny pro pracovníky, 

obytné kontejnery s kanceláří vedení stavby. Na stavební odpad budou k dispozici odpadní 

kontejnery. Z předchozí etapy zemních prací a zakládání, jsou již provedeny dočasné přípojky 

kanalizace, vody a elektrické energie. Po staveništi je elektrická energie vedena do 

staveništních rozvaděčů, které slouží jako zdroj 230/400 V pro stavební práce. Při snížené 

viditelnosti je stavba vybavena halogenovým osvětlením. 

K datu zahájení monolitických konstrukcí dojde ke zřízení věžového jeřábu LIEBHERR 90 EC-

B6 FR Tronic. 
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Práce budou prováděny jen osobami s požadovanou kvalifikaci, oprávněním, průkazem 

k výkonu dané činnosti. Všichni pracovníci jsou povinni používat OOPP a dodržovat pravidla 

BOZP, PO. Pracovníci budou podrobně seznámeni s technologickým postupem a 

projektovou dokumentací stavby. Ze strany vedoucích pracovního je povinnost kontrolovat 

provedené práce, evidovat pracovníky a každý den provést záznam do stavebního deníku. 

 

Vedoucí čety 
- střední vzdělání s maturitní zkouškou, 5 let praxe,  
- je pověřený k zodpovědnosti za kvalitu a organizaci práce svěřené 

čety, dohlíží na dodržování BOZP předpisů při práci 

Železář - vazač výztuže 
- střední vzdělání s výučním listem, vazačský průkaz, svářečský průkaz, 
- příprava výztuže, vázaní výztuže stěn, stropů, sváření výztuže 

Tesař 
- střední vzdělání s výučním listem, školení na montáž bednění DOKA 
- montáž/demontáž bednění stěn, stropů, prostupů,  

Betonář 
- střední vzdělání s výučním listem 
- zpracování, hutnění, ošetřování betonové směsi 

Pomocný dělník 
- základní vzdělání, proškolení o BOZP 
- pomoc při manipulaci s materiálem, příprava bednění, přesun 

materiálu, pomoc při zhotovení bednícího systému, úklid 

Jeřábník 

- platný strojnický průkaz, školení a průkaz pro obsluhu věžového 
jeřábu 

- manipulace s břemeny pomocí věžového jeřábu, zodpovědný za 
provoz a údržbu jeřábu 

Strojník-řidič autočerpadla 
- řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, 
- proškolení na autočerpadlo 

Řidič - řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

Geodet 
- Středoškolské, vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie, 3 roky praxe, 

oprávnění pro výkon dané činnosti 
- vytyčování polohy konstrukcí, zaměření konstrukcí 

 

1x vedoucí čety – tesař 

10x pracovník (6x tesař, 4x pomocný dělník) 

1x vedoucí čety – železář 

16x pracovník (12x železář, 4x pomocný dělník) 

1x vedoucí čety – betonář 

12x pracovníci (8x betonář, 4x pomocný dělník) 
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• Čerpadlo betonové směsi Schwing S 43 SX 

• Autodomíchávač Stetter C3 AM C 9 

• VW Transporter Van 

• Nákladní automobil Iveco AS 440S50 + Návěs RH125 P Schwarzmüller 

• Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 

 

• Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 585 

• Vibrační lišta 2m ENAR QZH 

• Motorová plovoucí vibrační lišta ENAR QZH 

• Úhlová bruska   

• Kotoučová pila  

• Benzinová pila  

• Aku vrtačka s příklepem  

• Nivelační set s nivelačním přístrojem  

 

 

• Armovací kleště 

• Pákové nůžky pro úpravu výztuže 

• Sada klíčů 

• Lopata 

• Vázačka výztuže 

• Tesařské kladivo 

• Prodlužovací kabel 

• Hadice na vodu 50 m 

• Kozové lešení  

• Schmidtovo kladívko 

• čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 

 

• Nivelační set s nivelačním přístrojem  

• Pásmo 25 m 

• Svinovací metr 5 m 

• Nivelační lať délky 5 m s olovnicí v příslušenství nivelačního přístroje 

• Vodováha (pracovní měřidlo s kalibrací) 

• Dřevěná lať 3 m 

 

Pracovní oděv, přilba, ochranné rukavice, ochranné brýle, pracovní obuv, reflexní vesta, 

rukavice, svářečský ochranný štít 
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Realizace monolitických konstrukcí začíná na úrovni 1.NP, na vrstvě podkladního 

betonu C8/10, tl.100 mm. Práce na provádění dílčích částech ŽB konstrukce mají stejný 

průběh. Montáž bednění, vyvázání výztuže, betonáž a odbednění. Přesný sled činností je 

uveden v dalším textu. Před nástupem čety železářů, dojde geodetem k vytyčení bodů 

konstrukce základové desky.  

Před plánovaným zahájením bude na stavbě skladován potřebný materiál 

 

Před nástupem čety železářů, dojde geodetem k vytyčení bodů konstrukce základové 

desky a provede se kontrola výškové úrovně dna a rozměrů pasů 

Vazači výztuže budou rozděleny na více pracovních čet. První pracovní četa bude vázat výztuž 

v pasech, snížené části (šachty pro výtah) a patky sloupu. Druhá pracovní četa rozmístí a váže 

vodorovnou, spodní a horní výztuž desky v celé ploše. Krytí spodní výztuže 40 mm bude 

zajištěno plastovou distanční D- lištou. Armování desky budu ukončeno vyvázáním svislé 

výztuže nad horní úroveň desky pro sloup a monolitické stěny 1NP. Pruty výztuže budou na 

staveništi skladovány naohýbané s identifikačním štítkem pro snadnější orientaci, při 

přesunu na místo montáže. Přesun svazku prutů a košů s výztuží zajistí věžový jeřáb, ručně 

se přesouvají jednotlivé pruty, distanční prvky a vázací drát. 

 Současně s armováním proběhne montáž zemnících pásku FeZn4x30 a těsnících systémů, 

v místech a zásad uvedených v projektové dokumentaci. 

Pracovní četa tesařů současně s vázáním výztuže provádí montáž bednění po obvodu 

a ve snížených částí desky. Bednění je jednostranné rámové Framax Xlife, montováno dle 

výkresu bednění. Stabilita bude zajištěna podepřením ocelovými stojkami. Prvky bednění se 

nastříkají odbedňovacím olejem a na místo montáže se dopraví pomocí věžového jeřábu. 

Dle PD budou zaměřeny a zhotoveny veškeré prostupy. 

Před betonáží bude vždy vyzván technický dozor na kontrolu výztuže a čistoty.  

Při realizaci vodonepropustné betonové konstrukce je důležité zajištění těsnosti 

pracovní spáry mezi záběry a vodorovné pracovní spáry u napojení svislých konstrukcí 1.NP.  

• 

Spoj je řešen montáží těsnícího prvku FORMAX 1000 C s bentonitovou vrstvou a 

tahokoven. Montáž prvku bude zahájena při dokončení spodní vrstvy výztuže. Osadí se mezi 

horní a dolní výztuž desky a upevní se vázacím drátem na armaturu (optimálně ke každému 

prutu). Další díl se přiloží tak, aby jednotlivé těsnící plechy byly s přesahem min. 5 cm. Spoj 

dvou těsnících plechů se zajistí z každé strany svorkou, zároveň musí být tahokov přesazen 

o min. 3 cm a řádně provázán vázacím drátem Tloušťka desky je 350 mm, proto je provést 

tesařské podepření. 
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Obr. 68 Těsnící prvek FORMAX 1000 C [43] 

• 

Prvek FORMAX 1000 C bude vložen a přichycen k vnější i vnitřní výztuži, bentonitovou 

těsnící vrstvou směrem k vnějšímu prostředí. Těsnící prvek FORMAX 1000 C musí být 

propojen a zajištěn svorkou s těsnícím plechem BITUflex v pracovní spáře zákl. deska/stěna, 

případně stropu. 

• 

Spoj je řešen montáží těsnícího bitumenového plechu –Bituflex BF 202/0,5. Těsnící 

plech bude osazen na vrchní armaturu desky/stropu mezi vnější a vnitřní výztuž stěn (cca do 

poloviny šířky stěny). V místech styku s prvkem FORMAX 1000 C je nutné tyto plechy spojit a 

zajistit svorkou. Plechy musí být osazeny ve svislé stěně min. 3 cm a max. 8 cm hluboko. 

Ochranná folie plechu se odstraní těsně před betonáží. 

 

Obr. 69 Bituflex BF 202/0,5 [43] 

• 

Prostupy základovou deskou a obvodovou stěnou 1.NP, budou řešeny použitím 

systémových prvků. Kanalizační tvarovky typu BDF musí být opatřeny pryžovým EPDM 

těsnícím hřebenem.  Jiné technologické prostupy se opatří pažnicí z vláknocementu a 

těsněním Bettra. 
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Obr. 70 Kanalizační tvarovka typu BDF [44] 

 

• 

Místo trhliny určí statik. Prvek FORMAX 3000 C s těsnící bentonitovou vrstvou, umožní 

kontrolované vytvoření spáry v deskách a stěnách. 

Prvek bude vložen a přichycen k vnější i vnitřní výztuži, těsnící vrstvou směrem k vnějšímu 

prostředí. Těsnící prvek musí být propojen a zajištěn svorkou s těsnícím plechem BITUflex v 

pracovní spáře zákl. deska/stěna. 

 
Obr. 71 Těsnící prvek pro řízené trhliny FORMAX 3000 C [43] 

Betonáž desky bude rozdělena do více pracovních záběrů. Nejdříve proběhne betonáž 

nejnižších částí, tedy dojezdu výtahu, revizních šachet. Následuje betonáž snížené části desky 

pro technologický kanál na horní hranu -0,580 m (osy A-C; 17-24). Nakonec proběhne 

betonáž zbylé části desky na horní hranu -0,180 m. 

Betonáž proběhne s pomocí čerpadla betonových směsí a autodomíchavačů. Betonovou 

směs z hadice autočerpadla je nutné na místo určené uložena z maximální výšky 1,5m, 

z důvodu zamezení segradace kameniva. 

Betonová směs bude v pasech hutněna pomocí ponorného vibrátoru v pasech a v ploše 

pomocí vibrační lišty. Po betonáži musí být povrch betonu ošetřován kropením vodou, 

z důvodu zamezení vzniku trhlin.  

 

 

Bude realizován jeden sloup v podlaží 1.NP o průměru 600, ozn. S1.1.  

Před realizací bude hotová základová deska. Na montážní ploše u skládky výztuže se 

vyhotoví armokoš. Ze skládky se věžovým jeřábem přesune na místo zabudování, kde se 

sváže na kotevní pruty vyčnívající ze základové desky. Budou dodrženy navržené kotevní 

délky, rozteče a přesahy. Na výztuž se osadí distanční prvky. 
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Před bedněním musí být vyznačena přesná poloha sloupů pomocí geodetických bodů.   

Bude použito sloupové bednění Doka  RS s betonářskou lávkou. Bednění bude sestaveno na 

předem určeném rovném povrchu a jednotlivé dílce se spojí šrouby RS. První polovina 

bednění se při nadzvednutím věžovým jeřábem opatří plošinou Doka 150/90 cm. S pomocí 

jeřábu se osadí k připravené výztuži a zajistí se opěrami bednění Doka 340 IB, které se zakotví 

do desky Expreskotvou Doka 16x125mm.  Následuje montáž druhé poloviny. Všechny 

bednící dílce musí být před osazením ošetřeny obedňovacím olejem. 

 
Obr. 72 Sloupové bednění Doka  RS [45] 

 

Bude použit systém stěnové rámového bednění DOKA Framax Xlife. Bednění má 

systémové dílce v modulu po 15 cm, předpokládá se doplnění dřevěnými prkny a hranoly na 

požadovaný rozměr konstrukce. Sestavy bednících dílců se montují dle výkresu bednění a 

montážních návodu od výrobce Doka. U sestav bednění se dbá na jejich opakovatelnost, 

která urychlí montáž/demontáž bednění jednotlivých záběrů betonáže. 

Před začátkem vázaní výztuže prací bude hotová základová, nebo stropní deska, pod 

daným podlažím. Zkontroluje se kotevní délka výztuže ze stěn a sloupů z předchozího 

podlaží. 

Výztuže je z betonářské oceli B 500B. Výztuž je z výroby naohýbaná, nařezaná do požadované 

délky, dle výkresu výztuže a svazována přímo na pracovišti. Výztuž bude svazována vazacím 

drátem s přesahy, kotevní délkou a roztečí dle výkresu výztuže. Výztuž je skladována na 

příslušné skládce roztříděna do svazků v požadované délce a průměru. Svazek průtu je vždy 

označen identifikačním štítkem, s označením typu prutů a místem zabudování v konstrukci. 

Přesun svazku prutů a košů s výztuží zajistí věžový jeřáb, ručně se přesouvají jednotlivé pruty, 

distanční prvky a vázací drát. Na výztuž budou osazeny plastové distanční prvky pro zajištění 

požadovaného krytí, které je pro sloupy a stěny stanoveno na 25 mm. 

Vedení elektro kabelů se pak provádí ve stěnách trubkováním v plastových hráničkách. 

Pracovníci budou při vyztužování v případě potřeby používat kozové lešení. 

Montáž je povolena jen na dostatečně pevný, rovný a čistý povrch. Poloha je daná 

geodetickým vytyčením. Povolené odchylky jsou popsány v kapitole KZP. Bednění se opatří 
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nástřikem odbedňovacím olejem. Doprava sestavy bude za pomoci věžového jeřábu 

vybaveného čtyřpramenným řetězem s jeřábovými oky Framax. Nosnost oka je 1000 kg. 

 

 
Obr. 73 Jeřábové oko Framax [45] 

Nejprve se namontuje bednění z jedné strany a začíná se od rohu, styku dvou stěn po střed 

stěny, kde se v případě nutnosti délkově vyrovná.  

Rámy mezi sebou spojují rychloupínačem RU Framax, nebo pomocí uni upínače, který 

umožní vyrovnání do 15 cm. Pro přesné lícování sestav a přenosu sil na rámy, se na spoje 

namontují upínací kolejnice.  

 
 

Obr. 74 Rychloupínače RU Framax a uni upínač Framax [45] 

 
Obr. 75 Upínací kolejnice Framax [45] 
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Sestava se ustaví opěrou bednění 340 IB do panelu pomocí hlavy opěry EB. Pata vzpěry se 

ukotví do podkladní desky expreskotvou Doka 16x125mm, s perem Doka 16 mm. 

Teleskopická opěra umožňuje závitem a přiloženou vodováhou urovnání do požadované 

svislosti. Každá sestava musí být podepřena min. 2 vzpěrami. 

 
Obr. 76 Ustavení pomocí opěr Doka [45] 

 

Po provedení dřevěného bednění otvorů, trubkování instalací a kontrole výztuže dojde 

k zaklopení bednění z druhé strany. Spojování sestav mezi sebou je pomocí kotevního 

systému 15,0 Doka (kotevní tyč, matka s podložkou, umělá trubka), která se osadí do 

každého kotevního pouzdra.  Plastová trubka zůstává v betonu po odbednění se uzavřou 

uzavírací zátkou. Druhá strana se ukotví a stabilizuje stejně jako první. 

 
Obr. 77 Kotevní spojka 15,5 Doka [45] 

Pokud nastane, že stěna nebudu v modulu rastru 15cm, provede se délkové vyrovnání. 

Do 20 cm pomocí vyrovnávacího prvku Framax Alu a hranolu. Při vyrovnání od 17 do 8cm, 

se provede vyrovnání bednící, dřevěnými hranoly a upínací kolejnicí 

 
Obr. 78 Vyrovnání bednění do 20 cm [45] 
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Obr. 79 Vyrovnání bednění 17-80 cm [45] 

Bednění čel se provede pomocí upínací kolejnice a dřevěných hranolů a desek. Na tloušťku 

stěn postačí 2 upínací kolejnice. 
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Řešení pravoúhlých rohů a napojení ve tvaru T, je provedeno prvkem pro vnitřní roh, který 

svojí pevností zabrání zkroucení.  

 
Obr. 80 Použití vnitřního rohu Framax Xlife [45] 

 

Na závěr montáže stěnového bednění je věžovým jeřábem osazena na bezpečnostní hák 

betonářská plošina Framax U, která se předem složí na pracovišti. Z plošiny bude probíhat 

betonáž bádií a hutnění stěny. Boky se opatří bočním zábradlím a okopem z prken. 

  
Obr. 81 betonářská plošina Framax U [45] 

 
Stěnové bednění obvodových stěn, bude z vnější strany budovy osazeno s pomocí zavěšené 

plošiny Doka. V předchozí betonáži stěny o podlaží níž, budou zabetonovány kotvy pro 

římsové bednění, do které se zašroubuje závěsný konus 15,0 5 cm Poté se jeřábem osadí 

předmontovaná plošina. 
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Obr. 82 Zavěšená plošina po obvodu stěny [45] 

 
Obr. 83 Závěsný konus [45] 

 

Menší prostupy budou bedněny kastlíky z řeziva a překližky. Poloha se zajistí přibitím 

k deskám. Bednění okenních a dveřních otvorů se provádí pomocí svorek pro bednění 

prostupů, dřevěných fošen a prken, rozepřené stropními podpěrami.  

 
Obr. 84 Bednění prostupů [45] 
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Obr. 85 Bednění obloukové stěny [45] 

 
Na bednění stěn v podélném směru, které jsou navrženy do mírného oblouky se 

použije rámové bednění Framax Xlife, doplněné obloukovými plechy. Plech je vybaven 

napínacími vřeteny, které umožní nastavení do požadovaného poloměru. Při nastavování 

dbáme na rovnoměrné otáčení horních a dolních napínacích vřeten.  Obloukový plech se 

mezi rámy upevní rychloupínači Ru Framax. Tuhost sestavy zajistí ocelový paždík Framax RD 

0,4m, s uhlovou kotevní destičkou a křídlovou maticí.  

 
Obr. 86 Obloukový plech [45] 
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Výtahová šachta se z vnitřní strany obědní pomocí šplhavé, šachtové plošiny sestavené 

z teleskopických nosníku, které se přizpůsobí rozměru šachty. Plošina se do konstrukce 

zavěsí do předem zabetonovaných kónusů a připevní šroubem B 7 cm. Po zakotvení na 

utahovací moment 100 Nm, musí být mezi betonem a hlavou šroubu 30 mm.  

 
Obr. 87 Zavěšení šachtové plošiny [45] 

 
Po kontrole kuželového šroubu se na hlavy šroubu osadí jeřábem předmontovaná plošina a 

zajistí se zástrčnými čepy. Na připravenou plošinu se osadí sestava stěnového bednění 

Framax se stabilními bednícími rohy I.  

 
Obr. 88 Bednění výtahové šachty Doka [45] 

Betonáž svislých konstrukcí bude zahájena po kontrole a převzetí výztuže a 

sestaveného bednění, za účasti stavbyvedoucího a TDI. 

Pro betonáž svislých konstrukcí bude použita bádie. Zásobování betonem na staveniště bude 

pomocí autodomíchávačů. Přesun bádie na místo betonáže, bude pomocí věžového jeřábu. 

Před samotnou betonáží se znovu provede kontrola těsnosti a stability bednění a provedení 

prvků zajišťující bezpečnou práci. Betonová směs nesmí z bádie do bednění padat z větší 

výšky než 1,5 m, z tohoto důvodu bude na bádii nasazen gumový rukáv. Badii ovládá 

pracovník z plošiny na bednění. Druhý pracovník beton hutní pomocí ponorného vibrátoru. 

Hutnění probíhá po vrstvách, s maximální výškou 1,3 x délka hlavice vibrátoru. Při hutnění 

nadcházející vrstvy se hlavice vibrátoru zasune na krátkou dobu do vrstvy předcházející pro 
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lepší spojení vrstev. Hloubka zasunutí je v rozmezí 50-100 mm. Po ukončení betonáže se 

zahájí ošetřování betonu. Způsob ošetřování je popsán v kapitole č.10 KZP (bod 14 Kontrola 

ošetřování betonu). Odbednění proběhne po uplynutí technologické přestávky. U svislých 

konstrukcí je uvažovaná minimální doba cca 3 dny, přesnou dobu určí statik v závislosti na 

typu konstrukce, třídě betonu, lokalitě, roční době, teplotě ovzduší během betonáže. Po 

demontáži se bednění očistí, opatří odbedňovacím olejem a přesune na další záběr, nebo 

skládku. 

 

Stropní konstrukce budou realizovány po 2 záběrěch na 1 podlaží. Bednění je zvoleno 

nosníkové typu Dokaflex 1-2-3.    

Na staveništi bude zapůjčené bednění na polovinu stropu. Nejprve se po odstranění bednění 

svislých konstrukcí v daném záběru provede montáž bednění první poloviny stropu, která se 

po betonáži a částečném odbednění přesune na druhý záběr stropu. Pracovní spára bude 

mezi osou 21 – 22, která bude schválena statikem. 

Po odbednění svislých konstrukcí s dostatečnou pevností, kontrole geometrie a 

přesunu demontovaného stěnového bednění, se prostor uklidí. Na pracoviště se přesunu 

potřebné stropního množství bednění a zahájí se montáž dle výkresu stropního bednění.  

Nastavovacím třmenem se provede hrubé výškové nastavení podpěry Doka Eurex 20 top 

300 a nasadí se spouštěcí hlavice H20. Směr hlavice se natočí tak, aby bylo možné vytlouci 

vyrážecí klín. Prostor mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem musí být min 60 mm. Rozmístí 

se opěrné trojnožky, do kterých se postaví podpěry a upevní se upínací pákou.  

Podélné nosníky H20 top N se uloží do spouštěcích hlavic pomocí montážních vidlic. Při 

přesahu nosníků se do spouštěcí hlavice uloží dvojice nosníků. Nosníky se vyrovnají do 

správné výšky. Maximální dovolená vzdálenost podélných nosníků je 2 m. 

 
Obr. 89 Uložení podélných (sekundárních) nosníků [45] 

Za pomoci montážní vidlice a dvou pracovníků se osadí příčné nosníky na podélné. Příčné 

nosníky se osazují s přesahem, který může být max. 0,5m. Maximální osová vzdálenost mezi 

nosníky je 0,5m. Znovu se provede se výšková kontrola. 
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Obr. 90 Uložení příčných (primárních nosníků) [45] 

Na stropní podpěru se nasadí přidržovací hlavice H20 DF, která se zajistí třmenem. Podpěry 

se rozmístí ve vzdálenosti max. 1m pod podélné nosníky. 

 

 

 

Obr. 91 Montáž mezipodpěr [45] Obr. 92 Přidržovací hlavice [45] 

 

Bednění průvlaku se provede pomocí bednicích desek uložených na příčných nosnících 

umístěných v osových vzdálenostech 625 mm, které podpírají podélné nosníky H20 a pomocí 

průvlakových kleštin umístěných na každém druhém příčném nosníku. Mezi kleštinou a boky 

bednění bude umístěn dřevěný hranol10x8 cm, který bude vynášet příčný nosník bednění 

stropní desky.  

Před pokládkou desek musí být provedena ochrana proti pádu a montáž bednění čel. 

Na okraji desky u obvodových stěn, je zajištěno pomocí svorky na obednění čela Doka. Pro 

zajištění proti pádu je do svorky připevněn sloupek ochranného zábradlí, výšky 1,1m 

s vloženými prkny. 

Montáž probíhá z plošiny, která byla součástí bednění svislých stěn nižšího podlaží. Svorka 

se připevní do zabetonované kotvy pro římsové bednění. Rámový prvek bednění se přisune 

posuvným dílem svorky ke konstrukci a zajistí se ustavovacím, zajišťovacím klínem. Svorky 

pro stropní desku tl. 350 mm jsou ve vzdálenosti 2,3 m a každý bednící rám čela musí být 

podepřen 2 svorkami. 
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Obr. 93 Bezpečnostních prvky [45] 

Volné okraje u větších prostupů deskou, se zajistí pomocí bednícího úhelníku 30 cm a bednící 

desky. Úhelníky se přibijí čtyřmi hřebíky do předsunutých bednících desek.  Na připevněný 

úhelník se přibije bednící deska výšky 300 mm. Pro strop tl. 250 mm je osová vzdálenost 

úhelníků 0, 65 mm. 

 

 
Obr. 94 Bednící úhelník [45] 
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Po betonáži budou okraje desky zajištěny ochrannými sloupky zábradlí XP 1,2 m, ukotvené 

do stropní desky expeskotvou Doka 16x125mm a botkou pro sloupek. Po osazení dojde 

v ložení prken o šířce 15 cm. 

 

 
Obr. 95 Sloupkové zábradlí [45] 

Bednící desky Dokadur, tl.21 mm se pokládají kolmo k příčným nosníkům. Desky se 

k nosníkům přibíjí hřebíky.  Z důvodu nepravidelného tvaru stropu, bude u stěn třeba vyřezat 

dořezy z třívrstvé překližky. Po kontrole nivelace horní hrany desek, se provede obednění 

prostupů a na povrch desek se nanese odbedňovací olej. Horní hrana bednících desek by 

měla být od hrany svislé konstrukce snížená o 10 mm.  Prostupy budou bedněny kastlíky 

z řeziva a překližky. Poloha se zajistí přibitím k deskám Dokadur. Kruhové prostupy se řeší 

pomocí KG trubky, která se po betonáži odstraní. 

 

Podpěrný systém je stejný jako v případě stropní desky (podpěry, podelné/příčné 

nosníky, trojnožky). Boky průvlaku jsou obedněny bednící deskou, ztuženou dřevěným 

hranolem 8/8 cm a nosníkem H20 top N. Příčné nosníky jsou v osových vzdálenostech 500 

mm a na každém druhém nosníku je průvlaková kleština. Kleština se pomocí šroubu utáhne 

a tím utěsní bednící desky. 

 

Obr. 96 Bednění průvlaků s nosníky v podélném a příčném směr [45] 
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Armování desky budu ukončeno vyvázáním svislé výztuže nad horní úroveň desky pro sloup 

a monolitické stěny 1NP. Pruty výztuže budou na staveništi skladovány naohýbané s 

identifikačním štítkem pro snadnější orientaci, při přesunu na místo montáže. Přesun svazku 

prutů a košů s výztuží zajistí věžový jeřáb, ručně se přesouvají jednotlivé pruty, distanční 

prvky a vázací drát. 

Po zhotovení a kontrole bednění se zahájí vázaní výztuže z betonářské oceli B 500B. 

Výztuž bude postupně dovezena z výroby naohýbaná, nařezaná do požadované délky, dle 

výkresu výztuže a svazována přímo na pracovišti. Výztuž bude svazována vazacím drátem s 

přesahem dle projektové dokumentace pomocí drátu speciálními vázačkami. Výztuž je 

skladována na příslušné skládce roztříděna do svazků v požadované délce a průměru. 

Svazek průtů je vždy označen identifikačním štítkem, s označením typu prutů a místem 

zabudování v konstrukci. Přesun svazku prutů a košů s výztuží zajistí věžový jeřáb, ručně se 

přesouvají jednotlivé pruty, distanční prvky a vázací drát. Pracovní četa železářů nejprve 

klade na bednění plastové distanční lišty výšky 20 mm po vzdálenostech cca 0,5 – 1 m. Dále 

dle výkresu výztuže desky, roznáší 1. vrstvu a 2. vrstvu spodní výztuže. Vrstvy se mezi sebou 

svážou vázacím drátem, s přesahem dle pokynů uvedených ve výkresu výztuže. Poloha horní 

výztuže bude zajištěna pomocí distančních podložek Cetfix Dista UTH, která se klade jedním 

směrem (1 lišta na m2). Na distanční podložky se vyváže 3 – 4.vrsta horní výztuže. Druhá četa 

železářů váže výztuž průvlaku, třmínky, smykovou výztuž a konstrukční výztuž. V místě 

pracovní spáry bude výztuž vytažena na délkou nutnou pro navázání přesahu pro napojení 

2. záběru a mezi záběry se osadí plech Tahokov.  

Vstup na výztuž bude povolen jen v čisté obuvi, případné nečistoty se před betonáží 

vyfoukají. Před betonáží stropu bude za účasti TDI, nebo statika provedena kontrola uložení 

výztuže, velikost, druh, osová vzdálenost a krytí.  

Betonáž stropní konstrukce bude zahájena po převzetí a kontrole výztuže, za účasti 

stavbyvedoucího, TDI a v případě potřeby statika. Betonáž bude probíhat pomocí 

autočerpadla betonu SWING S 43 SX s přesně stanovenu pozici pro zapatkování a dostatečný 

horizontální dosah. Zásobování betonem na staveniště bude pomocí autodomíchávačů. 

Betonárka zajistí nasazení více aut pro plynulou betonáž, která je naplánovaná na 1 den (1 

záběr). Na staveništi bude provedena kontrola konzistence čerstvého betonu z prvního 

autodomíchávače, který dorazí na staveniště. Provedou se odběry vzorků pro zkušební 

tělesa. (Podrobný popis kontrol je uveden v kapitole č.10 KZP). 

Je potřeba dodržet maximální výšku 1,5 m při ukládání betonové směsi. Nejprve se začne 

betonovat průvlak, poté stropní deska od kraje po střed. Hutnění průvlaků pomocí 

ponorného vibrátoru, vpichy ve svislé poloze. Vpichy budou od sebe vzdáleny cca 1,5 

násobek akčního rádiusu vibrátoru. Hutnění bude ukončeno, pokud na povrch nevystupují 

žádné vzduchové bublinky. Hutnění stropní desky bude prováděno motorovou plovoucí 

vibrační lištou s délkou2 m, v pruzích, se vzájemným přesahem min. 200 mm. Lišta zároveň 

povrch uhladí. Při správném hutnění se na povrchu objeví souvislá vrstva cementového 

mléka. Výška betonu se průběžně bud kontroluje pomocí latě se signalizátorem a rotačním 

laserem. Po ukončení betonáže se zahájí ošetřování betonu. Začátek ošetřování je závislý na 

klimatických podmínkách. Způsob ošetřování je popsán v kapitole č.10 KZP (bod 14 Kontrola 

ošetřování betonu).  

Po betonáži je nutné dodržet technologickou pauzu na vytvrdnutí betonu na pevnost 

70 % maximální pevnosti betonu v tlaku (pro částečné odbednění). Tvrdost bude určena a 

potvrzena pomocí Schmidtova kladívka. Délka technologické pauzy se odvíjí od klimatických 



141 

 

podmínek. Konstrukce musí být po technologické pauze schopna po odbednění přenést 

vlastní tíhu a užitné zatížení. 

Během technologické pauzy se bude beton ošetřovat. Začátek ošetřování je závislý na 

klimatických podmínkách. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu budou 

chráněné před vysycháním, nebo vyplavováním cementu z čerstvého betonu. Beton musí 

být stále udržován ve vlhkém stavu minimálně po dobu 2 dnů. Beton se bude zkrápět nebo 

vlhčit. Voda pro ošetřování betonu se musí mit teplotu kolem 10°C. 

Odbednění je zahájeno odebráním mezipodpěr. Před odstraněním zbývajících stojek 

bude provedeno podstojkování konstrukce, které zde zůstane po dobu 28 dnů.  Úderem 

kladiva na klínu spouštěcí matice poklesne bednění o 4 cm. Sekundární nosníky se sklopí 

pomocí vidlice a odeberou. Odeberou se bednící desky a rozebere se bednění průvlaků. 

Odstraní se všechny zbývající sekundární a primární nosníky. Bednění se složí do kovových 

boxů, bednící desky se očistí tlakovou vodou a opatří se nástřikem odbedňovacím olejem. 

Materiál se přesune na další záběr. Po odbednění stropu se demontují ochranné prvky 

zábradlí kotvené do obvodových stěn a bednění čela stropní desky.  

Ještě před montáží se schodiště opatří kročejovou izolací, v místech styku s konstrukcí, 

na mezipodestu a na boční stranu schodišťového ramene. Pěnová kročejová izolace je 

samolepící, takže se na prefebrikát nalepí a pomocí zalamovacího nožíku se ořežou 

přečnívající části.  

Prefabrikované schodiště je usazováno pomocí jeřábu. K zavěšení schodišťového ramene 

použijeme zkracovací řetězy tak, aby byly stupnice schodišťového ramena po zavěšení na 

jeřáb přibližně ve vodorovné poloze. 

Rameno se pomalu spouští do schodišťového prostoru, kde jsou na obou koncích uložení 

pracovníci montážní firmy, kteří kontrolují plynulost ukládky a dosednutí prefabrikátu na 

uložení. Před dosednutím je nutné kontrolovat polohu kročejové izolace, aby nedošlo k 

posunutí, případně shrnutí. Po uložení se schodišťové rameno kontrolně převáží vodováhou 

v podélném i příčném směru. 

 
Obr. 97 Montáž prefabrikovaného schodiště [46] 
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Na provádění veškerých prací na dané etapě bude dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí 

pracovní čety, který bude mít povinnost postupně vyplňovat tabulku KZP pro vodorovné 

konstrukce. Veškeré výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 

 

• Kontrola dokumentace stavby 

• Kontrola připravenosti stavby 

• Kontrola připravenosti pracoviště 

• Kontrola dodaného materiálu 

• Kontrola skladování materiálu 

• Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 

• Kontrola způsobilosti pracovníků 

 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola vytyčení polohy bednění 

• Kontrola bednění a prostupů 

• Kontrola výztuže 

• Kontrola dodávky čerstvé betonové směsi 

• Kontrola betonáže 

• Kontrola ošetřování betonu 

• Kontrola pevnosti a odbednění 

 

• Vizuální kontrola 

• Kontrola geometrické přesnosti 

• Kontrola charakteristických vlastností betonové konstrukce 

• Kontrola Kontrola úklidu staveniště 

 

Veškeří pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem betonáže 

ŽB monolitické konstrukce a s používáním osobních ochranných pracovních prostředků 

(pracovníci musí na pracovišti nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv a obuv, při pohybu po 

staveništi navíc reflexní vestu). Dále budou seznámeni s pracovním prostředím a pracovními 

riziky. 

 Pracovníci budou vykonávat pouze ty práce, které přísluší jejich kvalifikaci. Pomocní 

pracovníci budou minimálně řádně proškoleni. O dodržování bezpečnosti při práci na 

staveništi a dodržování bezpečnostních předpisů budou seznámeni všichni pracovníci 

podílející se na betonáži. Strojní zařízení smí obsluhovat pouze lidé k tomu oprávnění a 

splatnými průkazy. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění železobetonového monolitického stropu, 

vychází z následujících zákonů a nařízení vlády: 

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

práci.  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 

prostředí. Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

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

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků.  

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí během užívání a ani během 

realizace. Bude tomu zabráněno použitím strojů v dobrém technickém stavu z důvodu 

dodržení provozního hluku a zamezení nežádoucího úniku provozních kapalin. Zaparkované 

pracovní stroje budou mít pod motorovou částí umístěnou káď na zachycení případného 

úniku oleje. Veškerý odpad, který vznikne, bude řádně tříděn a recyklován. Na odpady, které 

nelze recyklovat bude na staveništi umístěn kontejner, který bude následně odvážen pomocí 

automobilu Avia D120L na místo určené předpisem č. 93/2016 Sb. Vliv na životní prostředí a 

nakládání s odpady bude dodržováno dle: 

• Zákon č. 223/2015  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

• Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

• Vyhláška č. 387/2016  Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

• Nařízení vlády č. 217/2016  Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací  

Klasifikace odpadu  Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 

150101 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

150102 Plastové obaly O Recyklace 

150103 Dřevné obaly O Odvoz do spalovny 

150106 Směsné odpady O Odvoz do spalovny 

170101 Beton O Odvoz na skládku 

170201 Dřevo O Recyklace 

170203 Plasty O Recyklace 

17 02 04 Sklo,plasty a dřevo obsahující nebezpečné 

látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
N Odvoz na skládku 

170405 Železo a ocel O Recyklace 

200101 Papír a lepenka O Odvoz na sběrný dvůr 

200301 Směsný komunální odpad O Odvoz do spalovny 

N – Nebezpečný odpad, O – Ostatní odpad 
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Kontrolní a zkušební plán je rozdělen do tří kontrolních částí – vstupní, mezioperační a 

výstupní. Protokol kontrolního a zkušebního plánu je uveden v příloze. 

P.8 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce - protokol 

 

 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora, případně projektant provede kontrolu 

správnosti, úplnosti a platnost projektové dokumentace. Kontrola se provádí při převzetí 

projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být označena autorizačním 

razítkem, odsouhlasena investorem a musí být v souladu dle platných zákonů, norem, 

vyhlášek. Dále se kontroluje smlouva o dílo, protokoly a předání staveniště, stanoviska 

dotčených orgánů, stavební deník.  V rámci etapy realizace ŽB konstrukcí je nutná kontrola 

pokynů a revizí od autorizovaného statika, který zodpovídá za realizaci dle projektu SKŘ. 

Veškeré kontroly budou zaznamenány ve stavebním deníku a bude proveden zápis do KZP. 

 

Připravenost staveniště před zahájením realizace ŽB konstrukcí kontroluje 

stavbyvedoucí a technický dozor investora.  

Kontroluje se stav po předchozí etapě. Vizuálně vjezd do areálu a na staveniště, označení 

výstražnými a bezpečnostními značkami, napojení na dopravní infrastrukturu, včetně 

dopravního značení, osvětlení a oplocení staveniště (výška min. 1,8 m). Vjezd a vstup na 

staveniště musí být uzamykatelný. Staveniště musí odpovídat výkresu zařízení staveniště, 

kontroluje se poloha staveništní komunikace, skladovacích ploch (únosnost, odvodnění), 

nakládání s odpady, umístění sociálních a hygienických kontejnerů, přípojná místa vody, 

kanalizace a elektrické energie. Bude provedena kontrola odběrných míst pro vodu a 

elektřinu a bude zapsán stav vodoměru a elektroměru.  O kontrole bude sepsán protokol o 

předání a převzetí stavby a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Před zahájením realizace monolitických konstrukcí, bude provedeno předání 

pracoviště, včetně kontroly předchozích, dokončených prací.  Zhotovitel ŽB konstrukcí, za 

účasti stavbyvedoucího přebírá podkladní beton pod základovou deskou. Povrch 

podkladního betonu musí být čistý, bez nánosu bláta, vody, či jiných nečistot.  Kontrola 

rovinatosti bude provedena nivelačním přístrojem a 2 m latí.  Dle normy ČSN EN 13670 je 

mezní odchylka ±20 mm. 

O kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku a protokolu KZP. 

 

Kontrolovaným materiálem bude především beton, výztuž a systémového bednění. 

Při převzetí každého materiálu na stavbu bude stavbyvedoucím, nebo mistrem kontrolována 

shodnost dodacího listu s objednacím listem, množství a kvalita dodaného materiálu, která 

by měla odpovídat výkazu výměr a projektové dokumentaci. Kontrolují se technické 

vlastnosti výrobků, které jsou deklarovány v technických listech výrobců a v prohlášení o 

shodě. Dále je nutné prověřit, zda vlivem přepravy nedošlo k poškození materiálu. Kontrola 

se provádí při každé přejímce materiálu a dodací listy se musí archivovat. 



146 

 

 

 – Dodaná výztuž musí být označena štítkem, s požadovanou třídou oceli, jakosti, 

profilem, délkou, případně označením konstrukce, do které výztuž patří. Před zabudováním 

musí být výztuž zbavena nečistot a mastnoty. 

– podrobněji popsáno v bodě 10.2.5 

 - U prvků bednění dochází ke kontrole správnosti sestav bednění dle PD, 

funkčnosti, čistoty a neporušenosti. 

 

Stavbyvedoucí, nebo mistr průběžně kontroluje skladování materiálu a skladovacích 

ploch. Skladovací plochy budou zpevněné, odvodněné a v dosahu zvedacích prostředků. 

Materiál chráníme před povětrnostními vlivy zatíženou plachtou, nebo v uzamykatelné 

kontejneru.  

Na skladovací ploše bude výztuž uložena na dřevěných podkladních hranolech, nebo 

paletách. Tyčová výztuž je skladovaná do svazků dle profilu a druhu oceli, s viditelným 

popisným štítkem.  Při skladování dbáme na manipulační plochu pro uvázání úvazku pro 

přepravu věžovým jeřábem. 

 

Prvky systémového bednění DOKA, se budou skladovat na určené odvodněné ploše 

staveniště a v průběhu realizace na jednotlivých podlaží objektu (při plné únosnosti stropní 

konstrukce). 

Rámové bednění musí být vždy uložené na dřevěných podkladních hranolech min. 100x80 

mm.  Stojky se skladují v ukládací paletě Doka, v počtu max. 2 palety nad sebou. Spojovací 

materiál se skladuje v přepravních kontejnerech Doka. Stropní nosníky budou  

skladovány na dřevěných hranolech, stažených popruhy v počtu max. 90 ks. Stohovat dva 

svazky na sebe.  

Dále kontrolujeme volnou manipulační plochu kolem palet bednění pro pohodlné osazení 

úvazků a následnou přepravu věžovým jeřábem na místo určení v konstrukci.  

Distanční prvky, odbedňovací olej – skladovat v uzamykatelném skladu, v suchu a 

v originálních balení. 

 

Mistr provedou kontrolu jednotlivých strojů pro provádění monolitické konstrukce. 

Kontroluje se technický stav strojů, případný únik provozních kapalin a očištění strojů při 

výjezdu ze stavby.  Strojník musí dodržovat pokyny pro správnou manipulaci stroje, dle 

podmínek BOZP. Po ukončení činnosti stroje musí být stroj zajištěn a zaparkován na 

určeném místě.  Při práci věžového jeřábu kontroluje jeřábník únosnost kritických břemen 

dle technického listu a neporušenost lana zvedacího mechanizmu. Stroje a nástroje 

podléhající pravidelné revizi a musí mít aktuální protokol revizní zkoušky o způsobilosti k 

používání. Při poruše stroje musí pracovník informovat vedoucího čety, který stroj vyřadí. 

 

Způsobilost pracovníků je prováděna průběžně, stavbyvedoucím, nebo mistrem. 

Kontroluje se, zda jsou pracovníci odborně způsobilí pro vykonávání činnosti, zda mají 
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potřebné certifikáty, průkazy a v případě potřeby i zdravotní stav, zejména při práci ve 

výškách. Pracovníci budou vždy seznámeni s pracovním postupem a proškoleni v rámci 

BOZP. 

Před vstupem na stavbu bude kontrolovány potřebné pracovní a ochranné pomůcky 

(zejména helmy, reflexní vesty).  Může být provedena namátková kontrola na alkohol a 

drogy. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

 

 

Kontrola bude probíhat před započetím a v průběhu prací. Mistr, musí sledovat změny 

klimatických podmínek, které by mohly způsobit přerušení prací.  

Měření teploty je prováděno celkem 4x denně (ráno, v poledne a 2x večer).  

Stav klimatických podmínek, výsledky měření teploty se zapíšou do stavebního deníku a KZP 

Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v 

případě silného deště, sněžení nebo námrazy. Viditelnost nesmí být menší než 30 m, rychlost 

větru nesmí přesáhnout 8 m/s při práci ve výškách, v ostatních případech by neměla rychlost 

větru přesáhnout 11 m/s. Práce budou přerušeny, pokud teplota prostředí poklesne pod - 

10 °C, nebo přesáhne teplotu +30°C. 

Při betonáži nesmí klesnout denní teplota pod +5°C a přesáhnout teplotu +30°C. Betonáž 

bude zastavena, nebo musí nastat ochranná opatření, dle TP (zakrytí betonové konstrukce, 

ohřev bednění, ohřev složek betonu, přidání vhodných přísad do směsi).  V případě teploty 

prostředí vyšší než 30 °C se do betonové směsi přidají zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí 

betonu. Při vyšších teplotách zajistit pravidelné kropení betonu vodou, aby nedošlo 

k popraskání povrhu. Navržená opatření vždy konzultovat se statikem. 

 

Stavbyvedoucí převezme od geodeta body určující polohu monolitické konstrukce. 

Body budou v případě svislých konstrukcí určovat vnitřní hranu bednění, v případě 

vodorovných konstrukcí určují výšku spodní hrany monolitické konstrukce.  

Mezní odchylka bodů může být dle normy ČSN 73 0420-2, ±5 mm od přímek půdorysné 

osnovy. 

 

Kontrola probíhá vždy po dokončení montáže dílčí části systémového bednění.  

Kontroluje se zhotovení dle výkresů bednění, poloha vložených prvků, tvořících bednění 

otvorů, prostupů dle PD. Průběžně ověřujeme tuhost, stabilitu a těsnost bednících dílců, 

mezi sebou a konstrukcí, na kterou jsou upevněny.  

U vodorovného bednění kontrolujeme rozmístění stojek, osazení trojnožek, osazení 

primárních a sekundárních nosníků, délky uložení nosníků v hlavici, rozteče sekundárních 

nosníků. U bednících desek se kontroluje připevnění k sekundárním nosníkům hřebíky, 

tuhost, celistvost, těsnost bednění.  Veškerá plocha přicházející do styku s betonovou směsí, 

musí být čistá a opatřena odbedňovacím nástřikem. 

Provedení bednění musí být rozměrově dle normy ČSN 73 0210-1. Mezní odchylky pro 

svislost jsou stanovené výškou konstrukce (povolená odchylka = výška konstrukce/300) max. 

±30 mm. Pro horní hranu bednění je odchylka ±10 mm.  
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U stěnové bednění se před betonáží provede kontrola pomocné plošiny na vrcholu bednění, 

zda je stabilní a vyhovuje požadavkům BOZP.  

 Stavbyvedoucí, nebo mistr provede s dodavatelem monolitických konstrukcí zápis do SD a 

KZP. 

 

Před betonáží, nebo zaklopením druhé strany bednění, je vyzván technický dozor 

investora na přejímku výztuže. Se stavbyvedoucím kontrolují uložení výztuže dle výkresu 

výztuže od statika. Kontroluje se počet a poloha distančních prvků zajištující minimální krytí. 

Dále se kontroluje počet výztuže, profil, vzájemné přesahy prutů, ukotvení vázacím drátem.  

Výztuže musí být čistě bez mastnot, aby byla zajištěna dokonalá soudržnost s betonem 

dostatečně tuhá, aby nedošlo k deformaci během zhutňování betonové směsi. 

Výsledek kontrol bude zapsán do SD a KZP 

 

Při každé dodávce betonu autodomíchávačem na stavbu bude kontrolováno a ověřeno 

na základě dodacího listu a prohlášení o shodě.: 

- identifikaci výrobce betonové směsi (název betonárny), 

- pořadové číslo dokladu, 

- označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku bet. směsi, místo přejímky 

bet. 

- směsi (stavba, objekt), 

- množství bet. směsi v m3, 

- datum a čas zamíchání bet. směsi, čas nejpozdějšího zpracování betonové směsi 

- v minutách od zamíchání, 

- použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče, 

- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky, 

-  

Dále dle specifikace ČSN EN 206+A1:2017: 

- pevnostní třídu betonu v tlaku (např. C25/30) 

- stupně vlivu prostředí (např. XF2) + v závorce zkratka názvu země (CZ) 

- kategorie obsahu chloridů (např. Cl 0,20) 

- stupeň konzistence (např. S1) 

- mezní hodnoty složení betonu, pokud jsou specifikovány 

- druh a třída cementu, pokud jsou specifikovány 

- druh přísady a příměsi, pokud jsou specifikovány 

- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva (např. Dmax. 22) 

- v případě lehkého nebo těžkého betonu: třída objemové hmotnosti (např. D 1,8) 

-  

Transportu z betonárky na staveniště je max. 90 minut při teplotě 0-25°C, max. 45 min. při 

teplotě ˂0°C a ˃25°C. Při nízkých teplotách v zimním období se provádí zkouška teploty 

betonové směsi, která musí být min. 5°C. 

Kontrolu čerstvé betonové směsi provádí stavbyvedoucí, dle platných norem, zejména 

požadavky konzistence dle ČSN EN 12350. Četnost kontrol je min. 3x denně, max. 1 zkouška 

z každé dodávky. Zkoušky lze dle ČSN EN 12350 provádět čtyřmi způsoby:  

- zkouška sednutím, zkouška VeBe, zkouška zhutenitelnosti a zkouška rozlitím.  

Podkladní deska a forma ve tvaru komolého kuželu se navlhčí. Forma se přišlápne k desce a 

naplní se postupně ve třech vrstvách. Každá vrstva je zhutněna 25 vpichy propichovací tyčí. 
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Odstraní se přebytečný beton z formy. Svislým pohybem nahoru se odstraní forma do 5 až 

10 s. 

Po vytažení se změří sednutí h, tedy rozdíl mezi výškou formu a nejvyšším bodem  

sednutého zkušebního vzorku. Zkouška musí proběhnout do 150 s od naplnění. 

 
Obr. 98 Zkouška sednutí kužele [45] 

Další zkouškou je ověření objemové hmotnosti a zjištění pevnosti betonu v tlaku. Provádí se 

na min 3 zkušebních vzorcích (krychle o hraně 150 mm) vytvořených z namátkově vybrané 

dodávky betonové směsi. Po 28 dnech tvrdnutí betonových vzorků na stavbě za stejných 

klimatických podmínek se provede ve zkušebně, zkouška pevnosti betonu v tlaku. Vyhotoví 

se protokol o provedené laboratorní zkoušce. V případě nevyhovujících výsledků, se další 

postup konzultuje se statikem.  

Výsledky kontrol budou zaznamenány do SD, KZP stavbyvedoucím a technickým dozorem 

investora. 

 

 

Při betonáži mistr kontroluje způsob ukládání betonu, nesmí být ukládán z výšky větší 

jak 1,5 m aby nedošlo k oddělení hrubých a jemných zrn kameniva. 

Dále kontroluje správnost hutnění směsi. Hutnění ponorným vibrátorem probíhá od 

nejhlubších míst po vrstvách. Ke spojení jednotlivých vrstev betonu musí být ponorný 

vibrátor spuštěn min. 10 cm pod rozhraní vrstev.  Maximální hloubka jedné vrstvy je 1,3 

násobek délky hlavice vibrátoru. Vpichy se provádějí pod úhlem 90° a budou od sebe 

vzdáleny cca 1,5 násobek akčního rádiusu vibrátoru.  

Vodorovné konstrukce (základová deska, stropní kce) se hutní pomocí plovoucí vibrační lišty, 

postupně v pruzích, se vzájemným přesahem min. 200 mm. Výšková úroveň ukládání je 

kontrolovaná nivelačním laserem s latí.   

Zhutňování ukončeno, když na povrch vystoupí cementové mléko a ustane vytlačování 

vzduchu. 

Průběh betonáže se zapíše do SD a KZP. 

 

První kontrolou po betonáži je kontrola tvrdnutí a ošetřování povrchu betonu. Hned po 

skončení betonáže musí dojít ke kropení povrchu vodou (nesmí dojít k vymývání cementu), 

která zajistí pozvolné odpařování vody z betonu. Začátek ošetřování je závislý na klimatických 

podmínkách. Teplota vody pro ošetření betonu nesmí přesáhnout rozdíl teploty vzduchu o 

více jak 10°C.  V běžných teplotách kropit min. 3x denně. Při vysokých teplotách nad 30°C, 

použít na vhodný ošetřovací postřik zabraňující rychlému odpařování vody. 
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Ošetřování betonu bude probíhat min. 4 dny, nebo po dobu kterou určí statik v závislosti na 

typu konstrukce, třídě betonu, lokalitě, roční době, teplotě ovzduší během betonáže. 

Ošetření při teplotách pod +5 °C 

• přikrytí betonové konstrukce PVC fólií pro zabránění odpařování vody 

• zaplachtování části konstrukce nebo objektu a foukání horkého vzduchu pod plachty, 

• elektroohřev betonu uloženého v bednění. 

 

Kontroluje se předepsané dodržení technologické pauzy od dokončení betonáže. 

Bednění se nesmí odstraňovat dříve, než konstrukce nedosáhne dostatečné pevnosti. 

Z tohoto důvodu se před odbedněním provede nedestruktivní tvrdoměrná zkouška 

Schmidtovým kladívkem, dle ČSN 73 1373. Na zkoušenou konstrukci, kde se ověřuje pevnost 

betonu v tlaku, se provede 10 měření a vypočte se aritmetický průměr naměřených hodnot 

jednotlivých odskoků. Následně se vyloučí hodnoty odskoků lišící se od střední hodnoty (o 

více než 5 hodnot a nahradí se novými). Z těchto hodnot se opět vypočítá průměrný odskok 

pro dané zkušební místo. Podle odskoku a typu tvrdoměru se pře kalibrační tabulky určí 

pevnost v tlaku betonu. Zkouška pevnosti Schmidtovým kladívkem je pouze orientační a není 

průkazná. Jako průkazná destruktivní zkouška bude provedena laboratorní zkouška 

krychelné pevnosti betonu v tlaku, na zkušebních krychlích, nejdříve 28 dní po odebrání 

vzorků. 

 

 
Obr. 99  Zkouška pevnosti  - Schmidtovo kladívko [47] 

U Svislých konstrukcí odbedníme při 50% pevnosti betonu v tlaku. U vodorovných konstrukcí 

částečně odbedníme při 70 % pevnosti betonu v tlaku a po 28 dnech ode dne zhotovení, při 

100 % pevnosti odbedníme ponechané stojky. 

Orientační počet dní pro odbednění lze stanovit výpočtem, přesný termín určí vždy statik. 

Přibližné doby odbednění konstrukcí v závislosti na použité pevnostní třídě betonu a 

teplotám prostředí jsou stanoveny v kapitole Výpočet doby odbednění konstrukcí 

U zkoušek bude přítomný stavbyvedoucí, TDI a statik. O výsledcích kontroly bude proveden 

zápis do SD, KZP, včetně výsledků z měření. 

 

 

Při odbednění se zajistí postupné rozebírání, bez poškození povrchu betonu, nebo bednění. 

Bednící prvky se očistí. Během čištění je kontrolován stav povrchu bednicích dílců. Bednění 

se uloží na určené místo pro další použití. Způsob manipulace dle TP. 
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Po odbednění se provede vizuální kontrola povrchu. Povrch musí být zbaven nečistot, bez 

prasklin, a štěrkových hnízd (max. 5% plochy celkového povrchu). Kontroluje se odstranění 

zbylých prvků bednění, jako dřevěné kastlíky, hřebíky a dojde k oškrábání přelitků. 

Stavbyvedoucí v tomto bodě, v případě nutnosti, předloží TDI návrh sanačních opatření. 

 

Na hotové konstrukci se za účasti stavbyvedoucího a TDI, provede celková kontrola tvaru, 

rozměru, rovinnosti dle PD. Ke kontrole může být přizván geodet.  Kontrola se provádí 

měřickými pomůcky (nivelační přístroj, kalibrovaná vodováha, měřící klín, pásmo…). 

Naměřené hodnoty se porovnají s odchylky dle normy ČSN EN 13670. 

 
Parametr Hodnota odchylky 

Poloha sloupu nebo stěny v půdorysu v některém z podlaží poč. 

podlaží n > 1; h výška podlaží 
40 mm 

Vzdálenost mezi sousedními nosníky ± 20 mm 

Rovinnost povrchu ve styku s bedněním nebo hlazený celkově l = 2 m 9 mm 

Rovinnost povrchu bez styku s bedněním celkově l = 2 m 15 mm 

Rovinnost povrchu bez styku s bedněním místně l = 0,2 m 6 mm 

Vychýlení nosníku nebo desky ± 25 mm 

Úroveň sousedních stropů u podpěr ± 20 mm 

Rovina nejvyššího stropu měřená k sekundární úrovni 15 mm 

Zakřivení sloupu nebo stěny v úrovni podlaží 15 mm 

Vychýlení sloupu nebo stěny v úrovni podlaží 15 mm 

 
 

Prostupy 

Umístění a rozměr musí odpovídat PD.  Kruhové i obdélníkové prostupy provedeny 

s odchylkou ± 25 mm od přímky a odchylkou ± 10 mm od průměru prostupu. 

 

Po provedení ucelené části konstrukce a po 28 dnech po odebrání vzorku, dojde 

k vyhodnocení zkoušek vlastností betonu. Jedná se o laboratorní zkoušky provedené na 

vzorcích krychle o hraně 150 mm. Odběr vzorku popsán v bodě Kontrola dodávky čerstvé 

betonové směsi. Technický dozor ověří výsledky zkoušek dle: 

• ČSN EN 12390- pevnost betonu v tlaku dle normy  

• ČSN 73 1326 - odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích prostředků 

• ČSN EN 12390-8- hloubku maximálního průsaku tlakovou vodou dle normy  

Bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol o provedených zkouškách 

 

Zhotovitel monolitických konstrukcí je povinen, při realizaci stavby udržovat pořádek 

na staveništi a pracovišti dle zákona č. 309/2006 Sb. Po dokončení práce dojde k úklidu 
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odpadů a odvezení na příslušnou skládku. V případě nástupu pracovní čety jiné profese, 

dojde k vyklizení pracoviště a bude proveden zápis o předání do SD, KZP. 

 
 

 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 383/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 

odpady  (novela 387/2016 Sb., 437/2016 Sb.)  

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

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz  

 a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

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

 a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost  

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

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

Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce  

Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novela 225/2017 Sb.)  

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí  

ČSN EN 206+A1 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

ČSN EN 1992–1–1 (731201) – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické vlastnosti  

ČSN 73 0210 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení  

ČSN 73 1373 – Nedestruktivní zkoušení betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení betonu  

ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 

ČSN EN 12350-6 Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Objemová hmotnost 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 

 
 

 



153 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickou přípravou výstavby 

výukového pavilonu 2. LF UK v Praze 5.  Postupně jsem zpracoval technickou zprávu ke 

stavebně technologickému projektu, studii výstavby technologických etap, naplánoval jsem 

a ověřil dopravní trasy pro zásobování stavby. Pro daný objektu jsem navrhl zařízení 

staveniště, pro různé etapy výstavby. Návrh strojní sestavy jsem provedl včetně posouzení 

hlavních strojů. Pro monolitickou konstrukci stavby, jsem zpracoval technologický předpis, 

včetně výpočtu doby odbednění. Dále jsem pro monolitické konstrukce zpracoval kontrolní 

a zkušební plán. Pomocí softwaru BuildpowerS jsem zpracoval položkový rozpočet s 

výkazem výměr vybraných a vytvořil časový plán v programu MS Project. Pro realizaci jsem 

vytvořil plán BOZP. Dále jsem vypracoval schématický výkres bednění stopní konstrukce na 

1.záběr a ekonomicky porovnal varianty stropního bednění. 

Při řešení práce jsem si rozšířil své znalosti o doposud neznámé materiály a pracovní 

postupy.  Využil jsem znalosti získané během studia a praxe na stavbě. Nově nabyté 

informace pro mě budou přínosem v další práci na stavbách. 

 

 

  



154 

 

[1] PIROCHTA, Josef a kolektiv. Projektová dokumentace UK – 2.LF Dostavba areálu Plzeňská 3.etapa: 

Dokumentace pro provedení stavby. Brno, 2015. 

[2] Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; červenec 

2016 

[3] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 

[4] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

[5] Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

[6] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění zákona 

č. 88/2016 Sb.  

[7] ČSN 73 0210 -1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Praha: Český normalizační 

institut, 2010.  

[8] Vyhláška č. 268/2009 Sb. - Technické požadavky na stavby 

[9] Vyhláška č. 62/2013 Sb. - O dokumentaci staveb  

[10] Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 

[11] Zákon č. 48/2016 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  

[12] Vyhláška č. 235/2017 Sb. vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

[13] Nařízení vlády. č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích  

[14] ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - vytyčovací odchylky Praha: Český normalizační institut, 

2002.  

[15] ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 

objekty Praha: Český normalizační institut, 1997.  

[16] ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu Praha: Český 

normalizační institut, 2011.  

[17] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí Praha: Český normalizační institut, 2010.  

[18] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti Praha: Český 

normalizační institut, 1995.  

[19] ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Praha: Český normalizační institut, 

2018.  

[20] ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky Praha: Český normalizační institut, 

2014.  

[21] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně Praha: Český 

normalizační institut, 2006.  

[22] ČSN EN 12350-(1-5) Zkoušení čerstvého betonu: (Část 1-5) Praha: Český normalizační institut, 2009.  

[23] ČSN EN 12390-(1-9) Zkoušení ztvrdlého betonu: (Část 1-9) Praha: Český normalizační institut, 2013.  

[24] ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček Praha: Český normalizační 

institut, 1993.  

[25] ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování Praha: 

Český normalizační institut, 2017.  



155 

 

 [26] Nařízení vlády č. 378/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

[27] ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně Praha: Český normalizační 

institut, 1999.  

[28] ČSN EN ISO 17660-1 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje Praha: 

Český normalizační institut, 2007.  

[29] ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu Praha: Český 

normalizační institut, 2011.  

[30]Vyhláška 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb  

[31] ŠLANHOF, Jiří. BW52 - Automatizace stavebně technologického projektování: studijní opora. Brno: 

Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2008. 

[32] BIELY, Boris. BW05 - Realiazace staveb studijní opora. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta 

stavební, 2007. 

[33] Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací: schváleno 

ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací pod č.j.: MD-OPK č.j. 582/04-120-RS/1 ze 

dne 22. prosince 2004 s účinností od 1. ledna 2005. Praha: Ministerstvo dopravy, 2004. ISBN 

8086502147. 

[34] JÁRSKÝ, Čeněk, František MUSIL, Pavel SVOBODA, Petr LÍZAL, Vít  

MOTYČKA a Jaromír ČERNÝ. Technologie staveb II: příprava a realizace staveb.  

Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2003. ISBN 80-7204-282-3. 

 

Webové zdroje: 
[1] Mapy Google. Google [online]. [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: https://www.google.cz/maps/  

 

[2] Mobilní WC toalety a mobilní oplocení TOI TOI [online]. Copyright © 1998 [cit. 14.01.2019]. Dostupné 

z: https://www.toitoi.cz/135-detail-produkty-kancelar-satna-bk1 

 

[3] Boels Česká republika s.r.o. [online]. Dostupné z: https://www.boels.cz/pronajem/modularni-

obytne-bunky/prislusenstvi-2/podesty  

 

[4] Mobilní toalety a mobilní zábrany TOI TOI [online]. Copyright © 1998 [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: 

https://www.toitoi.cz/11-detail-stavebni-bunky-a-mobilni-kontejnery-pokladna-vratnice-

komentatorska-stanice  

 

[5] Mobilní toalety a mobilní zábrany TOI TOI [online]. Copyright © 1998 [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: 

https://www.toitoi.cz/12-detail-stavebni-bunky-a-mobilni-kontejnery-koupelna-wc-sk1  

 

[6] Mobilní toalety a mobilní zábrany TOI TOI [online]. Copyright © 1998 [cit. 14.01.2021]. Dostupné z:  

https://www.toitoi.cz/1-detail-mobilni-wc-mobilni-toalety-mobilni-wc-mobilni-toaleta-toi-toi-fresh 

 

[7] Mobilní toalety a mobilní zábrany TOI TOI [online]. Copyright © 1998 [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: 

https://www.toitoi.cz/28-detail-mobilni-oploceni-pruhledne-mobilni-oploceni-vysky-2-metry  

 

[8] Geologické služby a poradenství - Minquest.cz [online]. Dostupné z: http://minquest.cz/zkouska-

zhutneni-zemin  

[9] Mobilní toalety a mobilní zábrany TOI TOI [online]. Copyright © 1998 [cit. 15.01.2021]. Dostupné z:  

https://www.toitoi.cz/1-detail-mobilni-wc-mobilni-toalety-mobilni-wc-mobilni-toaleta-toi-toi-fresh 

 

https://www.google.cz/maps/
https://www.toitoi.cz/135-detail-produkty-kancelar-satna-bk1
https://www.boels.cz/pronajem/modularni-obytne-bunky/prislusenstvi-2/podesty
https://www.boels.cz/pronajem/modularni-obytne-bunky/prislusenstvi-2/podesty
https://www.toitoi.cz/11-detail-stavebni-bunky-a-mobilni-kontejnery-pokladna-vratnice-komentatorska-stanice
https://www.toitoi.cz/11-detail-stavebni-bunky-a-mobilni-kontejnery-pokladna-vratnice-komentatorska-stanice
https://www.toitoi.cz/12-detail-stavebni-bunky-a-mobilni-kontejnery-koupelna-wc-sk1
https://www.toitoi.cz/1-detail-mobilni-wc-mobilni-toalety-mobilni-wc-mobilni-toaleta-toi-toi-fresh
https://www.toitoi.cz/28-detail-mobilni-oploceni-pruhledne-mobilni-oploceni-vysky-2-metry
http://minquest.cz/zkouska-zhutneni-zemin
http://minquest.cz/zkouska-zhutneni-zemin
https://www.toitoi.cz/1-detail-mobilni-wc-mobilni-toalety-mobilni-wc-mobilni-toaleta-toi-toi-fresh


156 

 

[10] Kontejnery - CHARVÁT CTS a.s.. CHARVÁT CTS a.s. - Nosiče kontejnerů, traktorové návěsy, 

kontejnery [online]. Copyright © 2017 CHARVÁT CTS a.s. [cit. 8.01.2021]. Dostupné z: 

http://www.charvat-cts.cz/produkty/kontejnery/ 

 

[11] Kontejner plastový SULO 1100 l, víko ve víku, černý. SULO CZ, odpadové hospodářství, popelnice, 

nádoby na odpad, kontejnery na odpad [online]. Dostupné z:  https://www.sulocz.cz/p/202/kontejner-

plastovy-sulo-1100-l-viko-ve-viku-cerny 

 

[12] Rozvaděč NGS 53 40 105.01 staveništní - LEDvěci.cz. LED pásky, žárovky, reflektory, baterie, nářadí 

a příslušenství - LEDvěci.cz [online]. Dostupné z: https://www.ledveci.cz/rozvadec-ngs-53-40-105-01-

stavenistni/?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFz2WT5tQ5n69sp2vsyOubuMI6S8lVolmCyDsBcV9cQz

wQHbIgXPnnBoCZmYQAvD_BwE 

 

[13] SALI 1500-B - Halogenový reflektor. Elektro S.M.S. - E-Shop od kabelu po svítidla [online]. Copyright 

© Copyright 2021 ELEKTRO S.M.S., s.r.o., Všechna práva vyhrazena. [cit. 14.01.2021]. Dostupné 

z: https://shop.elektrosms.cz/cs/sali-1500-b-halogenovy-reflektor-kanlux-skl000213471 

 

[14] Stroje Caterpillar - Rýpadla - Pásová rýpadla | Zeppelin CZ s.r.o.. [online]. Copyright © [cit. 

14.01.2021].Dostupné z: https://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadla/pasova-

rypadla 

 

[15] Stroje Caterpillar - Rýpadla - Kolová rýpadla | Zeppelin CZ s.r.o.. 302 Moved Temporarily [online]. 

Copyright © [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: https://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-

caterpillar/rypadla/kolova-rypadla 

 

[16] 8x8 JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ :: Tatra.cz. TATRA VÁS DOSTANE DÁL [online]. Dostupné z: 

https://www.tatra.cz/nakladni-automobily/tatra-phoenix/dalsi-vozy/8x8-jednostranny-sklapec/ 

 

[18] Vibrační ježkový válec Wacker RT 82 SC | Půjčovna nářadí Praha, prodej nářadí Praha, servis nářadí 

Praha, pneuservis Praha, autoservis Praha | DIAMEC, s.r.o.. Půjčovna nářadí Praha, prodej nářadí 

Praha, servis nářadí Praha, pneuservis Praha, autoservis Praha | DIAMEC, s.r.o. [online]. Dostupné z: 

https://www.diamec.cz/Vibracni-jezkovy-valec-Wacker-RT-82-SC-d7.htm#detail-anchor-description 

 

[19] Vibrační pěch MIKASA MTX 60. Pístové, šroubové kompresory, vzduchotechnika a nářadí skladem 

- NEJ KOMPRESORY.cz [online]. Copyright ©Copyright 2003 [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: 

https://www.nejkompresory.cz/163-vibracni-pech-mikasa-mtx-60.html 

 

[20] SR-45 | Soilmec S.p.A.. [online]. Copyright © 2015 . Soilmec S.p.A. . VAT no. 00139200406 . [cit. 

14.01.2021]. Dostupné z: https://www.soilmec.com/en/products/piling_rigs/sr45 

 

[21] MAN TGA 18.480 XXL BLS + Intarder + Hydr. + 5 Star tractor unit from Belgium for sale at Truck1, 

ID: 2216367. Used trucks for sale, best prices for vehicles at Truck1 [online]. Copyright © Truck1 2003 

[cit. 14.01.2021]. Dostupné z: https://www.truck1.eu/tractor-units/man-tga-18-480-xxl-bls-intarder-

hydr-5-star-a2216367.html 

 

[22] Podvalník NOOTEBOOM OSDS 58-04V + MAN | STAPO mechanizace. Stapo Praha | Pronájem 

autojeřábů a strojní techniky [online]. Copyright © 2016 STAPO mechanizace s.r.o., Email [cit. 

10.01.2020]. Dostupné z: http://www.stapopraha.eu/kategorie/autodoprava/podvalnik-nooteboom-

osds-58-04v-iveco-stralis/ 

http://www.charvat-cts.cz/produkty/kontejnery/
https://www.sulocz.cz/p/202/kontejner-plastovy-sulo-1100-l-viko-ve-viku-cerny
https://www.sulocz.cz/p/202/kontejner-plastovy-sulo-1100-l-viko-ve-viku-cerny
https://shop.elektrosms.cz/cs/sali-1500-b-halogenovy-reflektor-kanlux-skl000213471
https://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadla/pasova-rypadla
https://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadla/pasova-rypadla
https://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadla/kolova-rypadla
https://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadla/kolova-rypadla
https://www.tatra.cz/nakladni-automobily/tatra-phoenix/dalsi-vozy/8x8-jednostranny-sklapec/
https://www.diamec.cz/Vibracni-jezkovy-valec-Wacker-RT-82-SC-d7.htm#detail-anchor-description
https://www.nejkompresory.cz/163-vibracni-pech-mikasa-mtx-60.html
https://www.soilmec.com/en/products/piling_rigs/sr45
https://www.truck1.eu/tractor-units/man-tga-18-480-xxl-bls-intarder-hydr-5-star-a2216367.html
https://www.truck1.eu/tractor-units/man-tga-18-480-xxl-bls-intarder-hydr-5-star-a2216367.html
http://www.stapopraha.eu/kategorie/autodoprava/podvalnik-nooteboom-osds-58-04v-iveco-stralis/
http://www.stapopraha.eu/kategorie/autodoprava/podvalnik-nooteboom-osds-58-04v-iveco-stralis/


157 

 

 

[23] Hutní materiál, Kondor [online]. Dostupné z: https://www.kondor.cz/doprava/t-

160/#anchor_individualniDoprava 

 

[24] 400 Bad Request. [online]. Dostupné z: https://www.schwarzmueller.com/cs/vozidla/valnikova-

vozidla/valnikove-navesy-pro-stav-materialy/3-nap-valnikovy-naves-stav-materialy/?setLang=2  

 

[25] Iveco AS 260S42 HYDRAULICKÁ RUKA HIAB 166E-4 - Detail vozu - AC TIR bazar. Prodej dopravní a 

nákladní techniky [online]. Copyright © Copyright 2011 [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: 

http://www.actir.cz/nabidka-vozu/detail-vozu/C17-022/ 

 

[26] FORD TRANSIT SILVER 330 SWB MED ROOF 2.2 DIESEL GOOD CHEAP VAN NO VAT 2009 A/CON - JJ 

CVS LTD. JJ CVS LTD - Commercial Vehicle Sales [online]. Copyright © 2021 [cit. 15.01.2021]. Dostupné 

z: http://www.jjcvsltd.com/product/ford-transit-silver-330-swb-med-roof-2-2-diesel-good-cheap-van-

no-vat-2009-a-con/ 

 

[27] Avia D120L – prodej • nákladní auta, nosiče kontejnerů - inzerce • TipTrucker.cz. Nákladní • inzerce, 

prodej, pronájem • TipTrucker.cz [online]. Copyright © 2014 TipTrucker.cz [cit. 28.12.2019]. Dostupné 

z: http://nakladni.tiptrucker.cz/nosic-kontejneru-nakladni/avia-d120l-prodej-2 

 

[28] SKLADEM: Domíchávače Stetter AM 9 Light Line, generace C3 | SCHWING Stetter Ostrava 

s.r.o.. SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. | Betonárny, domíchávače, čerpadla na beton - výroba, prodej, 

servis. [online]. Copyright © 2019 SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. [cit. 15.01.2021]. Dostupné 

z: https://www.schwing.cz/silnicni-cerpadlo-schwing-tp100-skladem-v-ostrave/ 

 

[29] SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. | Betonárny, domíchávače, čerpadla na beton - výroba, prodej, 

servis. [online]. Dostupné z: https://www.schwing.cz/wp-content/uploads/2019/10/domichavac-

Stetter-Basic-Line-3.jpg 

 

[30] Pronájem autojeřábu LTM1100 4.2 | STAPO mechanizace. Stapo Praha | Pronájem autojeřábů a 

strojní techniky [online]. Copyright © 2016 STAPO mechanizace s.r.o., Email [cit. 15.01.2021]. Dostupné 

z: http://www.stapopraha.eu/kategorie/mobilni-jeraby/liebherr-ltm-1100-4-2/ 

 

[31]Liebherr 90 EC-B 6 Specifications CraneMarket. Cranes for Sale and Rent | Used and New Cranes 

| CraneMarket.com [online]. Copyright ©2021 Machine Market LLC [cit. 14.01.2021]. Dostupné 

z: https://cranemarket.com/specs/liebherr/90-ec-b-6 

[32] Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP. Stavební výtahy a vrátky GEDA [online]. Copyright © 2018 

TONSTAV [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: https://www.gedavytahy.cz/sloupove-vytahy/era-1200-z-zp/ 

[33] Bádie na beton typ 1016L - gumový rukáv a pákový mechanismus | Bádie na beton. Bádie na 

beton, koše na beton | Bádie na beton [online]. Copyright © 2004 [cit. 14.01.2021]. Dostupné z: 

http://www.badie-na-beton.cz/produkty/badie-na-beton/7-badie-na-beton-typ-1016l-gumovy-rukav-a-

pakovy-mechanismus.html  

[34] Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať BOSCH GRL 400 H set + BT 170 + GR 240 061599403U | 

Naradibosch.com. Nářadí Bosch - profesionální elektrické nářadí | Naradibosch.com [online]. 

Copyright©021OSCOMTRADINGs.r.o.[cit.14.01.2021].Dostupné 

z: https://www.naradibosch.com/bosch-grl-400-h-set-bt-170-gr-

240?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFx_czw0xVHAB3bRRu0lT9DidSPsCmliZfGJKDaxyKzqbb5zsc0k0

txoC3zIQAvD_BwE#8025 

 

https://www.kondor.cz/doprava/t-160/#anchor_individualniDoprava
https://www.kondor.cz/doprava/t-160/#anchor_individualniDoprava
https://www.schwarzmueller.com/cs/vozidla/valnikova-vozidla/valnikove-navesy-pro-stav-materialy/3-nap-valnikovy-naves-stav-materialy/?setLang=2
https://www.schwarzmueller.com/cs/vozidla/valnikova-vozidla/valnikove-navesy-pro-stav-materialy/3-nap-valnikovy-naves-stav-materialy/?setLang=2
http://www.actir.cz/nabidka-vozu/detail-vozu/C17-022/
http://www.jjcvsltd.com/product/ford-transit-silver-330-swb-med-roof-2-2-diesel-good-cheap-van-no-vat-2009-a-con/
http://www.jjcvsltd.com/product/ford-transit-silver-330-swb-med-roof-2-2-diesel-good-cheap-van-no-vat-2009-a-con/
http://nakladni.tiptrucker.cz/nosic-kontejneru-nakladni/avia-d120l-prodej-2
https://www.schwing.cz/silnicni-cerpadlo-schwing-tp100-skladem-v-ostrave/
https://www.schwing.cz/wp-content/uploads/2019/10/domichavac-Stetter-Basic-Line-3.jpg
https://www.schwing.cz/wp-content/uploads/2019/10/domichavac-Stetter-Basic-Line-3.jpg
http://www.stapopraha.eu/kategorie/mobilni-jeraby/liebherr-ltm-1100-4-2/
https://cranemarket.com/specs/liebherr/90-ec-b-6
https://www.gedavytahy.cz/sloupove-vytahy/era-1200-z-zp/
http://www.badie-na-beton.cz/produkty/badie-na-beton/7-badie-na-beton-typ-1016l-gumovy-rukav-a-pakovy-mechanismus.html
http://www.badie-na-beton.cz/produkty/badie-na-beton/7-badie-na-beton-typ-1016l-gumovy-rukav-a-pakovy-mechanismus.html
https://www.naradibosch.com/bosch-grl-400-h-set-bt-170-gr-240?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFx_czw0xVHAB3bRRu0lT9DidSPsCmliZfGJKDaxyKzqbb5zsc0k0txoC3zIQAvD_BwE#8025
https://www.naradibosch.com/bosch-grl-400-h-set-bt-170-gr-240?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFx_czw0xVHAB3bRRu0lT9DidSPsCmliZfGJKDaxyKzqbb5zsc0k0txoC3zIQAvD_BwE#8025
https://www.naradibosch.com/bosch-grl-400-h-set-bt-170-gr-240?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFx_czw0xVHAB3bRRu0lT9DidSPsCmliZfGJKDaxyKzqbb5zsc0k0txoC3zIQAvD_BwE#8025


158 

 

[35] GA6021 Úhlová bruska 150mm / 1050W MAKITA. Makita nářadí - autorizovaný e-shop s nářadím 

Makita [online]. Copyright © 2017 PROFES GROUP s.r.o., všechna práva vyhrazena. [cit. 14.01.2021]. 

Dostupné z: https://makitanaradi.cz/12834-ga6021-uhlova-bruska-150mm-1050w-makita-3655.html 

[36] HERVISA PERLES AV 585T vysokofrekvenční ponorný vibrátor 5m / hlavice 58mm | Nářadí 

Profesional. Nářadí, pily, brusky, spojovací materiál | Nářadí Profesional [online]. Copyright © 2021 

PROFES GROUP s.r.o., tel. 518 340 591, všechna práva vyhrazena. [cit. 15.01.2021]. Dostupné 

z: https://www.naradiprofesional.cz/19517-hervisa-perles-av-585t-vysokofrekvencni-ponorny-

vibrator-5m-hlavice-58mm 

 

[37] Plovoucí vibrační lišta Enar QZH + lišta 2 m / Emkol. Emkol / Stavební mechanizace s 19 letou 

zkušeností [online]. Copyright © 2006 [cit. 15.01.2021]. Dostupné 

z: http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-lista-enar-qzh/ 

[38] Dvourotorové hladičky betonu Barikell | NorWit, s.r.o.. Prodej, pronájem a servis stavební techniky 

| NorWit, s.r.o. [online]. Dostupné z: https://www.norwit.cz/produkty/prodej/barikell/dvourotorove-

hladicky-betonu/ 

[39] Krajové a jednorotorové hladičky betonu Barikell | NorWit, s.r.o.. Prodej, pronájem a servis 

stavebnítechniky|NorWit,s.r.o. [online].Dostupnéz: https://www.norwit.cz/produkty/prodej/barikell/kr

ajove-a-jednorotorove-hladicky-betonu/ 

 

[40] NAREX | Rucni-naradi.cz. [online]. Copyright ©2003 [cit. 28.12.2019]. Dostupné z: 

http://www.rucni-naradi.cz/narex 

 

[41] Vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus Kärcher (1.520-931.0) SuperDiskont.cz. Superdiskont - Vybavení 

prodům a zahradu SuperDiskont.cz SuperDiskont.cz [online].Dostupné 

z: https://www.superdiskont.cz/vysokotlaky-cistic-hd-5-15-c-plus-karcher-1-520-931-0 

 

[42] TE 2 - Síťová vrtací kladiva SDS-Plus - Hilti Czech Republic. Hilti.cz - Hilti Czech Republic [online]. 

Copyright©2008[cit.15.01.2021].Dostupnézhttps://www.hilti.cz/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_ROT

ARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/CLS_CORDED_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/r3682?itemCode=2

28080  

[43] Beto - tech 2021 [cit. 15.01.2021]. Dostupné z:  https://www.beto-tech.cz/tesneni-spodni-

stavby/tesneni-spodni-stavby.html  

 

[44] Gerotop BDF Prostupová tvarovka, bílá vana, pro vodorovné konstrukce, délka 50 cm | Koupelny 

VENTA. Koupelny VENTA [online]. Copyright © [cit. 15.01.2021]. Dostupné z: https://www.koupelny-

venta.cz/gerotop-bdf-prostupova-tvarovka-bila-vana-pro-vodorovne-konstrukce-delka-50-

cm/47623/produkt 

[45]DOKA. [online]. [citováno 15.11.2021]. Dostupné z: 

https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index 

 

[46] PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ - PDF Free Download. Představujeme Vám pohodlné a bezplatné 

nástroje pro publikování a sdílení informací. [online]. Copyright © DocPlayer.cz [cit. 15.01.2021]. 

Dostupné z: https://docplayer.cz/68505520-Prefabrikovane-schodiste.html 

[47] Klartec > Třída betonu C 35/45. Klartec > CZ [online]. Copyright © Klartec cz, s. r. o. 2012 [cit. 

15.01.2021]. Dostupné z: http://www.klartec.cz/odborne-rady/beton/trida-betonu-c-35-45.html 

  

https://makitanaradi.cz/12834-ga6021-uhlova-bruska-150mm-1050w-makita-3655.html
https://www.naradiprofesional.cz/19517-hervisa-perles-av-585t-vysokofrekvencni-ponorny-vibrator-5m-hlavice-58mm
https://www.naradiprofesional.cz/19517-hervisa-perles-av-585t-vysokofrekvencni-ponorny-vibrator-5m-hlavice-58mm
http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-lista-enar-qzh/
https://www.norwit.cz/produkty/prodej/barikell/dvourotorove-hladicky-betonu/
https://www.norwit.cz/produkty/prodej/barikell/dvourotorove-hladicky-betonu/
https://www.norwit.cz/produkty/prodej/barikell/krajove-a-jednorotorove-hladicky-betonu/
https://www.norwit.cz/produkty/prodej/barikell/krajove-a-jednorotorove-hladicky-betonu/
http://www.rucni-naradi.cz/narex
https://www.superdiskont.cz/vysokotlaky-cistic-hd-5-15-c-plus-karcher-1-520-931-0
https://www.hilti.cz/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/CLS_CORDED_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/r3682?itemCode=228080
https://www.hilti.cz/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/CLS_CORDED_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/r3682?itemCode=228080
https://www.hilti.cz/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/CLS_CORDED_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/r3682?itemCode=228080
https://www.beto-tech.cz/tesneni-spodni-stavby/tesneni-spodni-stavby.html
https://www.beto-tech.cz/tesneni-spodni-stavby/tesneni-spodni-stavby.html
https://www.koupelny-venta.cz/gerotop-bdf-prostupova-tvarovka-bila-vana-pro-vodorovne-konstrukce-delka-50-cm/47623/produkt
https://www.koupelny-venta.cz/gerotop-bdf-prostupova-tvarovka-bila-vana-pro-vodorovne-konstrukce-delka-50-cm/47623/produkt
https://www.koupelny-venta.cz/gerotop-bdf-prostupova-tvarovka-bila-vana-pro-vodorovne-konstrukce-delka-50-cm/47623/produkt
https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index
https://docplayer.cz/68505520-Prefabrikovane-schodiste.html
http://www.klartec.cz/odborne-rady/beton/trida-betonu-c-35-45.html


159 

 

 

Obr. 1 Mapy trasy dopravy z firmy STAPO [2] .........................................................................................31 
Obr. 2 Bod zájmu 1 – odbočka na ul. Poncarova [2] ..............................................................................31 
Obr. 3 Bod zájmu 2 – odbočka na ul. Jeremiášova [2] ............................................................................32 
Obr. 4 Bod zájmu 3 – odbočka na nájezd – Vyhovuje [2] .......................................................................32 
Obr. 5 Bod zájmu 4 – Odbočka do areálu staveniště [2] ........................................................................33 
Obr. 6 Bod zájmu 5.A – Trasa v areálu staveniště [2] .............................................................................33 
Obr. 7 Trasa odvozu zeminy [2] ................................................................................................................34 
Obr. 8 Trasa dopravy betonové směsi [2]................................................................................................34 
Obr. 9 Trasa dopravy výztuže [2] ..............................................................................................................35 
Obr. 10 Trasa dopravy bednění [2] .............................................................................................................36 
Obr. 11 Bod zájmu dopravy bednění – kruhový objezd [2] .....................................................................36 
Obr. 12 Bod zájmu dopravy bednění – výjezd Strahovský tunel [2] .......................................................37 
Obr. 13 Trasa dopravy věžového jeřábu [2] ..............................................................................................38 
Obr. 14 Bod zájmu dopravy jeřábu – poloměr zatáčky 17 m [2].............................................................38 
Obr. 15 Bod zájmu 2.C – podjezd [2] ..........................................................................................................39 
Obr. 16 Bod zájmu 3.C – Barrandovský most [2] ......................................................................................39 
Obr. 17 Bod zájmu 4.C– podjezd [2] ...........................................................................................................39 
Obr. 18 Bod zájmu 5.C – odbočení na staveniště [2] ................................................................................40 
Obr. 19 Kontejner BK 1[2] ............................................................................................................................65 
Obr. 20 Ochoz obytných kontejnerů [3] .....................................................................................................65 
Obr. 21 Vrátnice [4] .......................................................................................................................................66 
Obr. 22 Hygienický kontejner SK1[5] ..........................................................................................................67 
Obr. 23 WC toaleta TOI TOI FRESH [6] ........................................................................................................67 
Obr. 24 Mobilní oplocení [7] ........................................................................................................................68 
Obr. 25 Statická zatěžovací zkouška[8] ......................................................................................................69 
Obr. 26 Skladový kontejner LK1 [9] ............................................................................................................70 
Obr. 27 Valníkový kontejner [10] ................................................................................................................71 
Obr. 28 Kontejner SULO 770 L [11] .............................................................................................................71 
Obr. 29 Staveništní rozvaděč NGS 53 63 [12] ............................................................................................72 
Obr. 30 SALI 1500-B – Halogenový reflektor [13] ......................................................................................73 
Obr. 31 Pásové rypadlo Caterpillar 324E [14] ...........................................................................................81 
Obr. 32 Rozměry hloubkového dosahu [14] .............................................................................................81 
Obr. 33 Kolový rýpadlo-nakladač CAT 427F2 [15] .....................................................................................83 
Obr. 34 Rozměry -  kolový rýpadlo-nakladač CAT 427F2 [15] ..................................................................84 
Obr. 35 Jednostranný sklápěč TATRA T158 8X8 [16].................................................................................86 
Obr. 36 Rozměry TATRA T158 8X8 ..............................................................................................................86 
Obr. 37 Smykem řízený nakladač Cat 246D [17] .......................................................................................87 
Obr. 38 Vibrační válec ježkový Wacker-RT-82 [18] ....................................................................................87 
Obr. 39 Vibrační pěch MIKASA MTX 60[19] ................................................................................................88 
Obr. 40 Vrtná pilotážní souprava Soilmec SR-45 [20] ...............................................................................88 
Obr. 41 Přepravní rozměry pilotážní soupravy Soilmec SR-45 [20] ........................................................88 
Obr. 42 Tahač MAN TGA 18.480 XXL BLS [21] ...........................................................................................89 
Obr. 43 Podvalník NOOTEBOOM OSDS 58-04V [22] .................................................................................90 
Obr. 44 Iveco AS 440S50 + Návěs RH125 P Schwarzmüller [23] .............................................................90 
Obr. 45 Návěs RH125 P Schwarzmüller [24] ..............................................................................................91 
Obr. 46 Iveco AS 260S42 HYDRAULICKÁ RUKA HIAB 166E-4 [25] ...........................................................91 
Obr. 47 Nákres HR HIAB XS 166 E-5 HiPro [25] .........................................................................................92 
Obr. 48 Ford Transit Van 330 MWB [26] ....................................................................................................92 
Obr. 49 Avia D120L [27] ...............................................................................................................................93 
Obr. 50 Autodomíchávač Stetter C3 AM C 9 [28] ......................................................................................93 
Obr. 51 Autočerpadlo, SCHWING S 43 SX [29] ..........................................................................................94 
Obr. 52 Dosah autočerpadla SCHWING S 43 SX [29] ................................................................................95 
Obr. 53 Autojeřáb LIEBHEERR LTM 1100-4.2[30] ......................................................................................96 
Obr. 54 Rozměry autojeřábu LIEBHEERR LTM 1100-4.2 [30] ...................................................................96 



160 

 

Obr. 55 Výložník věžového jeřábu LIEBHERR Turmdrehkran 90 EC-B6 [31] ..........................................98 
Obr. 56 Stavební výtah GEDA 1200 Z/ZP [32] ............................................................................................98 
Obr. 57 Badie koš na beton 1016L.8 [33] ...................................................................................................99 
Obr. 58 Rotační laserový přístroj GRL 400 H Professional [34] ...............................................................99 
Obr. 59 Úhlová bruska Makita GA6021[35] ............................................................................................ 100 
Obr. 60 HERVISA PERLES AV 585T ponorný vibrátor [36] ..................................................................... 100 
Obr. 61 Motorová plovoucí vibrační lišta Enar QZH [37] ...................................................................... 100 
Obr. 62 Dvourotorová hladička BARIKELL OL 120 [38] ......................................................................... 101 
Obr. 63 Jednorotorová hladička BARIKELL C4-75/H [39] ....................................................................... 101 
Obr. 64 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C[40] .............................................................................. 101 
Obr. 65 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D [40] ......................................................................................... 102 
Obr. 66 Vysokotlaký čistič Karcher HD 6/15 C [41] ................................................................................ 102 
Obr. 67 Vrtací kladivo HILTI TE 2 [42] ...................................................................................................... 102 
Obr. 68 Těsnící prvek FORMAX 1000 C [43] ............................................................................................ 126 
Obr. 69 Bituflex BF 202/0,5 [43] ............................................................................................................... 126 
Obr. 70 Kanalizační tvarovka typu BDF [44] ........................................................................................... 127 
Obr. 71 Těsnící prvek pro řízené trhliny FORMAX 3000 C [43] ............................................................. 127 
Obr. 72 Sloupové bednění Doka  RS [45] ................................................................................................ 128 
Obr. 73 Jeřábové oko Framax [45] ........................................................................................................... 129 
Obr. 74 Rychloupínače RU Framax a uni upínač Framax [45] .............................................................. 129 
Obr. 75 Upínací kolejnice Framax [45] .................................................................................................... 129 
Obr. 76 Ustavení pomocí opěr Doka [45] ............................................................................................... 130 
Obr. 77 Kotevní spojka 15,5 Doka [45] .................................................................................................... 130 
Obr. 78 Vyrovnání bednění do 20 cm [45] .............................................................................................. 130 
Obr. 79 Vyrovnání bednění 17-80 cm [45] .............................................................................................. 131 
Obr. 80 Použití vnitřního rohu Framax Xlife [45] ................................................................................... 132 
Obr. 81 betonářská plošina Framax U [45] ............................................................................................. 132 
Obr. 82 Zavěšená plošina po obvodu stěny [45] ................................................................................... 133 
Obr. 83 Závěsný konus [45] ...................................................................................................................... 133 
Obr. 84 Bednění prostupů [45] ................................................................................................................ 133 
Obr. 85 Bednění obloukové stěny [45] .................................................................................................... 134 
Obr. 86 Obloukový plech [45] ................................................................................................................... 134 
Obr. 87 Zavěšení šachtové plošiny [45] .................................................................................................. 135 
Obr. 88 Bednění výtahové šachty Doka [45] .......................................................................................... 135 
Obr. 89 Uložení podélných (sekundárních) nosníků [45] ...................................................................... 136 
Obr. 90 Uložení příčných (primárních nosníků) [45] .............................................................................. 137 
Obr. 91 Montáž mezipodpěr [45] ............................................................................................................. 137 
Obr. 92 Přidržovací hlavice [45] ............................................................................................................... 137 
Obr. 93 Bezpečnostních prvky [45] .......................................................................................................... 138 
Obr. 94 Bednící úhelník [45] ..................................................................................................................... 138 
Obr. 95 Sloupkové zábradlí [45] ............................................................................................................... 139 
Obr. 96 Bednění průvlaků s nosníky v podélném a příčném směr [45] .............................................. 139 
Obr. 97 Montáž prefabrikovaného schodiště [46] ................................................................................. 141 
Obr. 98 Zkouška sednutí kužele [45] ....................................................................................................... 149 
Obr. 99 Zkouška pevnosti  - Schmidtovo kladívko [47] ......................................................................... 150 

 
 

  



161 

 

 

 

P.1 - Situace širších dopravních vztahů 

P.2.1 - Časový a finanční plán objektový 

P.2.2 - Propočet dle THU 

P.3.1 - Zařízení staveniště - zemní práce 

P.3.2 - Zařízení staveniště - hrubá stavba 

P.3.3 - Časový plán realizace a likvidace ZS 

P.4.1 - Montáž věžového jeřábu 

P.4.2 - Návrh a posouzení věžového jeřábu 

P.5 - Posouzení autočerpadla 

P.6 - Časový plán nasazení hlavních strojů 

P.7 - Časový plán objektu - hrubá stavba 

P.8 - Kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce – protokol 

P.9 - Schématický výkres bednění stropní konstrukce 

P.10 - Výpočet doby odbednění a ekonomické posouzení stropního bednění 

P.11 - Rozpočet vybraných etap objektu 


