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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby 

bytového domu v Hradci Králové. Součástí práce je technická zpráva stavebně technologického 

projektu, časové a finanční zhodnocení řešeného objektu i stavby jako celku. Práce řeší 

technologický předpis pro provádění ploché střechy a technologický předpis pro monolitické 

konstrukce, ke kterému je zpracován kontrolní a zkušební plán a výpočet odbednění 

konstrukcí. Je vypracován projekt zařízení staveniště, který je rozdělen do tří etap, pro hrubou 

spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu a pro dokončovací práce. Dále pak návrh hlavních 

mechanismů a jejich nasazení v čase, položkový rozpočet s výkazem výměr. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, monolitické železobetonové konstrukce, plochá střecha, zařízení staveniště, 

technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanismů, časový a finanční plán. 

ABSTRACT  

This diploma thesis is focused on construction technology solution of the 

construction of an apartment building in Hradec Králové. It contains a technical report of the 

construction technology project, time and financial evaluation of the object and the apartment 

building as a whole. The thesis deals with the technological regulations for the construction of 

a flat roof and the monolithic structures, for which control and test plans and the calculation of 

stripping of the formwork are prepared. The project of construction site equipment is divided 

into three stages, mainly rough substructure, rough superstructure and finishing work stage. 

Furthermore, the thesis contains the design of the main mechanisms and their deployment 

over time and item budget with a statement of acreage. 

KEYWORDS  

Apartment building, monolithic reinforced concrete structure, flat roof, equipment of 

a construction site, technological specification, check and test plan, a design of major building 

machines and mechanisms, time and financial plan. 
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Úvod 
Tématem mé diplomové práce je návrh realizace bytového domu Residence Blodkova 

v Hradci Králové. Bytový dům se nachází v zastavěném území v k.ú. Třebeš.  Na pozemku 

se nachází stávající objekt pekárny určený k demolici, která je obsahem projektu. 

Stavba je jako celek řešena v technické zprávě, která obsahuje obecné informace 

o stavbě a informace o jednotlivých stavebních objektech, je zpracován objektový časový 

a finanční plán. 

Pro hlavní stavební objekt SO.01 jsem vypracovala technologický předpis 

pro monolitické železobetonové konstrukce, pro který je vyhotoven kontrolní a zkušební plán 

a výpočet doby odbednění konstrukcí. Dále je obsahem technologický předpis pro provádění 

ploché střechy, časový harmonogram, položkový rozpočet s výkazem výměr, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů s plánem nasazení strojů v čase a projekt zařízení staveniště. 
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1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Residence Blodkova  

– novostavba bytového domu včetně souvisejících staveb 

Účel stavby:   Novostavba bytového domu 

Místo stavby:   Hradec Králové, Třebeš 

Kraj:     Královéhradecký 

Okres:    Hradec Králové 

Obec:    Hradec Králové 

Katastrální území:  647047 Třebeš 

Parcelní číslo:    480/9 

Druh pozemku:   ostatní plocha 

Výměra parcely:   989 m2 

Seznam pozemků dotčených prováděním stavby: 

Stavební pozemek 

- Parc. číslo: 714, k.ú. Třebeš, zastavěná plocha a nádvoří, 479 m2. Stavba s číslem 

popisným č.p. 393 – občanská vybavenost. Vlastníkem je STYLHOME HK s.r.o., 

Pardubická118/79, Hradec Králové – Plačice, 500 04, IČ: 02379392, DIČ: CZ02379392, 

jednatel společnosti: Ing Pavel Pohl, 

- Parc. číslo: 480/9, k.ú. Třebeš, ostatní plocha, 989 m2. Vlastníkem je STYLHOME HK 

s.r.o., Pardubická118/79, Hradec Králové – Plačice, 500 04, IČ: 02379392, DIČ: 

CZ02379392, jednatel společnosti: Ing Pavel Pohl, 

- Parc. číslo: 480/1, k.ú. Třebeš, ostatní plocha, ostatní komunikace, 2441 m2 z toho 

177 m2 tvoří součást stavebního pozemku. Vlastníkem je Statutární město Hradec 

Králové, ČSA 408/51, Hradec Králové, 500 02. 

Dotčené pozemky 

- Parc. číslo: 480/1, k.ú. Třebeš, ostatní plocha, ostatní komunikace, 2441 m2. 

Vlastníkem je Statutární město Hradec Králové, ČSA 408/51, Hradec Králové, 500 02. 

- Parc. číslo: 477/1, k.ú. Třebeš, ostatní plocha, ostatní komunikace, 2441 m2. 

Vlastníkem je Statutární město Hradec Králové, ČSA 408/51, Hradec Králové, 500 02. 

1.2 Hlavní účastníci vystavby 

Stavebník, investor:  STYLHOME HK s.r.o. 

Jednatel Ing. Pavel Pohl 

Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové – Plačice 

IČ: 023 79 392 DIČ: CZ 023 79 392 

Generální architekt:   Ing. Arch. Maxmilián Vlček 

IČ: 135 64 706, DIČ: CZ 135 64 706 

U Koruny 685, 500 02 Hradec Králové 
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Generální projektant:  Ing. Tomáš Koblása, ČKAIT 0602275  

777 820 790, koblasa@tiscali.cz 

U Koruny 685, 500 02 Hradec Králové 

1.3 Obecné informace o objektu 

Předmětem díla je novostavba bytového domu v Hradci Králové, která je situována 

na parcele č. 480/9 k. ú. Třebeš.  Z konstrukčního hlediska se jedná o jednu samostatnou 

stavbu půdorysného tvaru písmene „L“, která má tři bytová podlaží a jedno podzemní podlaží, 

které je částečně zapuštěné a jsou zde umístěné technické místnosti a garáže. Celkem 

je v návrhu 5 bytů na jedno nadzemní podlaží, které jsou složené 1x 3+1, 2x 3+kk, 1x 2+kk 

a 1x 1+kk. Součástí stavby jsou bourací práce stávajícího stavebního objektu bývalé pekárny, 

dále přeložky a napojení na městskou infrastrukturu (sítě – plyn, voda, elektro NN, kanalizace 

splašková, dešťová a komunikace – vozidlové, pěší) budované v rámci výstavby bytového 

domu, na bytový dům navazují sadové úpravy. 

Konstrukční celek tvoří čtyřpodlažní dům s jedním podlažím částečně zapuštěným. 

Střecha domu je plochá. Hlavní vstup do objektu je v 1. NP.  Zastavěná plocha domu činí 511 

m2.Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a jedno částečně zapuštěné podzemní podlaží. 

1.3.1 Orientační lhůty výstavby 

Termín zahájení:  1.3.2021 

Termín dokončení:  9.9.2022 

Doba výstavby:   19 měsíců 

Přibližné náklady na stavbu: 48 842 233 Kč 

1.4 Členění na objekty 

SO.01  BYTOVÝ DŮM 

SO.02  ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO.03  CHODNÍKY VEŘEJNÉ 

SO.04  OPĚRNÉ ZDI 

SO.05  BOURACÍ PRÁCE 

SO.06  TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO.07  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO.08  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

SO.09  PŘELOŽKA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

SO.10  LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD 

SO.11  PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO.12  PŘELOŽKA KABELU S.E.K. 

SO.13  PŘELOŽKA KABELU V.O. 

SO.14  NAPOJENÍ NA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVU NN SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE 

SO.15  SJEZD Z MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

SO.16  PŘIPOJENÍ K SÍTI SEK 

SO.17  VENKOVNÍ ROZVODY 

SO.18  SADOVÉ ÚPRAVY 
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1.5 Stavebně architektonické řešení stavby1 

SO.01 Bytový dům 
Objekt je navržen jako jednoduchá čtyřpodlažní hmota s plochou střechou o třech 

nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Objemově stavba navazuje na přilehlou 

zástavbu I. Etapy výstavby a zástavbu 6-ti podlažních bodových bytových domů, tvoří tak 

přechod mezi městskou zástavbou převážně bytovými domy a řídkou zástavbou samostatně 

stojících dvoupodlažních rodinných domů. Obě hlavní průčelí obytných podlaží domu (východní 

a jižní) mají výrazné horizontální členění, podpořené kontrastem mezi světlou barvou omítky 

a keramickým obkladem tmavé barvy. Vnější část konstrukce oken a prosklených stěn 

jsou navrženy také v tmavé barvě. 

V podzemním podlaží jsou umístěny vstupy do objektu, prostory technického zázemí, 

skladové komory k bytům a odstavné automobilové stání. Ve třech podlažích se nachází 

15 bytových jednotek. 

Navrhované kapacity: 

Zastavěná plocha     511 m2 

Obestavěný prostor     6 512 m3 

Užitková plocha:     1 550,75 m2 

Počet bytových jednotek:    15 bytových jednotek 

Předpokládaných počet obyvatel:   45 osob 

SO.02 Zpevněné plochy 
Na vlastním pozemku jsou ve východní části navrženy plochy dvora s dvěma 

parkovacími poli pro celkem 9 osobních vozidel. Navržena jsou kolmá parkovací stání 

o rozměrech 5,0 x 2,5 m s vnitřní komunikací 9,5 m. Na okraji plochy jsou navržena dvě 

vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Vyhrazená místa jsou 

navržena se společnou manipulační plochou. 

Z areálové zpevněné plochy bude realizován příjezd do hromadných a jednotlivých 

garáží v podzemní části objektu (celkem 12 garážových stání). 

Zastavěné plochy zpevněných ploch: 

- Zpevněná plocha pro parkování   118 m2 

- Zpevněná plocha pojízdná   294 m2 

- Zpevněná plocha přejezd chodníku  16,0 m2 

SO.03 Chodníky veřejné 
Dopravní napojení prostoru rezidenčního domu je navrženo prostřednictvím 

upravovaného obousměrného stávajícího kolmého vjezdu z místní komunikace o šířce 3,5 m (v 

místě napojení 10,5 m). Podél místní komunikace Blodkovy je na straně zájmového území 

navržena úprava stávajícího chodníku. Navrženo je posunutí veřejného chodníku v šířce 2,0 m 

ke komunikaci s napojením na obou stranách na stávající chodník. 

Území je doplněno o chodníky a plochy pro pěší. Uvažována je oprava stávajícího 

chodníku při západní straně zájmového území v šířce 2,0 m. Při jihozápadním rohu pozemku 

 
1
 Převzato z projektové dokumentace 
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je navržena oddělená plocha pro kontejnery na komunální a tříděný odpad. Na hraně vozovky 

bude z důvodů manipulace s kontejnery provedeno v šířce 3,0 m snížení obruby na 2 cm. Volné 

plochy v území budou následně ozeleněny. 

Zastavěné plochy chodníků: 

- Veřejný chodník    75 m2 

- Oprava stávajícího veřejného chodníku  106 m2 

SO.04 Opěrné zdi, oplocení 
Stavební pozemek je ohraničen oplocením, které je tvořeno z více druhů konstrukce 

a je zakresleno v samostatném stavebním objektu. 

Na jižní straně stavebního pozemku (ulice Blodkova) je navržena masivní plotová 

opěrná stěna, která zde zároveň plní funkci opěrnou. Opěrná stěna vyrovnává terén 

mezi terasou. Je navržena z betonových tvárnic. 

Na Východní straně pozemku je navržena malá opěrná stěna, která vyrovnává 

výškový rozdíl mezi stávajícím terénem u sousedícího rodinného domu a sníženým terénem 

bytového domu. Terén je snížen z důvodu zajištění příjezdové cesty do podzemního podlaží 

bytového domu. 

Na severní hranici je navrženo drátěné oplocení s podezdívkou. Podezdívka 

je navržena v místech s vyšším vyrovnáním terénu. 

V rámci oplocení jsou navrženy branky a brány, které zajišťují vstup na stavební 

pozemek. Na vjezdu na stavební pozemek je navržena dvoukřídlová brána z ocelové 

konstrukce. 

SO.05 Bourací práce 
Na stavebním pozemku je stávající stavba občanské vybavenosti. Jedná se o bývalou 

budovu malé pekárny, která vznikla z prodejny. Občanská vybavenost – pekárna 

není využívána. Bourací práce v tomto případě nebudou náročné, jedná se o jednoduchou 

konstrukci. 

Na stavebním pozemku jsou dále zpevněné plochy, inženýrské sítě a přípojky. 

Zpevněné plochy budou odstraněny a místo nich budou vybudovány nové. 

SO.06 Teplovodní přípojka (TV) 
Novostavba objektu bude napojena na venkovní podzemní potrubní rozvody 

sekundární TV ke stávajícím bytovým domům. 

Stávající TV přípojka pro stávající (2 x DN65) a následně zdemolovaný objekt pekárny 

bude v těsné blízkosti novostavby. Konstrukce přípojky je tvořena z podzemních PREFA 

železobetonových kanálů. Tato přípojka bude přerušena (zazděna) a následně z ní bude 

vyvedeno nové potrubí do novostavby objektu. Těsně před novostavbou budou napojena 

předizolovaná potrubí 2 x DN40 a budou zaústěna do technického prostoru OPS v 1.PP 

nad úroveň podlahy při severní fasádě novostavby. 
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Délka trasy stávající TV přípojky (potrubí DN65) je cca 56 m. Délka trasy nové 

TV přípojky bude cca 4 m. 

Realizace teplovodní přípojky bude prováděna dle vyjádření správce sítí. 

Před zahájením prací bude vytyčena trasa teplovodního stávajícího potrubí. V ochranném 

pásmu teplovodu nebude žádná výsadba stromů a dřevin. 

SO.07 Vodovodní přípojka 
Pro bytový dům je navržena vodovodní přípojka z řadu DN 100 z litiny. Z uvedeného 

řadu bude provedena nová přípojka DN 80 z tvárné litiny, napojení bude provedeno 

po demontáži přípojky pro původní pekárnu, kdy bude na T kus pro bytový dům osazen 

stávající podzemní hydrant a za hydrantem se provede redukce na DN 80, osadí se šoupě 

pro přípojku DN 80 a přípojka bude vedena do nového objektu bytového domu. Přípojka vody 

DN 80 v délce 13 m bude vedena do technické místnosti v 1.PP, kde bude osazena vodoměrná 

souprava s hlavním uzávěrem a za ní proveden vnitřní rozvod. 

SO.08 Kanalizační přípojka 
Projekt řeší kanalizační přípojku od navrženého bytového domu do kanalizace 

pro veřejnou potřebu, která vede po pozemku stavitele, jedná se o přeložku kanalizace 

DN 500. Přípojka DN 200 v délce 7,0 m od líce objektu se napojí do nové šachty č. 3 

na uvedené přeložce kanalizace DN 500. Přípojka bude v délce 7,0 m, ve spádu 5,0 %, napojená 

do nové kanalizační šachty DN 1000. 

SO.09 Přeložka kanalizační přípojky 
Projekt řeší přeložku kanalizační přípojky do stávajícího rodinného domu č.p. 5, 

která bude přerušena výstavbou nového bytového domu místo bývalé pekárny. 

Přeložka bude provedena od hranice pozemku rodinného domu, kde bude třeba 

v šachtě č. 3 uložit potrubí přípojky hlouběji z důvodů snížení terénu pro vjezd do podzemních 

garáží. Nová přípojka DN 200 pod budoucími zpevněnými plochami parkoviště bude svedena 

do nové šachty na přeložce kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Přeložka bude v délce 54,5 m, ve spádu 2,0 %, s revizními a lomovými šachtami 

Ø 500 mm s poklopy na zatížení D 400. 

SO.10 Likvidace dešťových vod 
V rámci projektu jsou navrženy dešťové svody ze střech a zpevněných ploch oddílnou 

kanalizací DN 200 s revizní šachtou napojenou do vsakovacího objektu plastových segmentů 

AS Krecht. V nich bude docházet k postupnému vsaku akumulovaných dešťových vod dnem 

a stěnami výrobku zpět do půdy. Vzhledem k malé propustnosti podloží je navržen řízený 

odtok s bezpečnostním přepadem do stávající dešťové kanalizace, která vede po pozemku 

stavebníka. Kapacita podzemní nádrže je 20,0 m3. 

Vody ze střech jsou svedeny vnitřními svody, vody z ploch za domem jsou svedeny 

odtokovým žlabem s vnitřním spádem a přes navrženou uliční vpusť. 
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SO.11 Přeložka splaškové kanalizace 
Projekt řeší přeložku splaškové kanalizace DN 500 pro veřejnou potřebu, 

která zasahuje do základů plánovaného bytového domu. Přeložka bude provedena z ulice 

Blodkova, kde se stávající kanalizace DN 300 sbíhají v šachtě C 1900, z které vede dále stoka 

DN 500. Přeložka DN 300 bude provedena v délce 5 m od šachty 1900 směrem do ulice 

Pod Strání, kde bude provedena nová spojná šachta a kanalizace DN 500 bude vedena 

v souběhu s původní kanalizací. Na nové kanalizaci bude napojovací šachta pro přípojku 

z bytového domu, dále lomová šachta, do které se napojí přeložka kanalizační přípojky 

do č.p. 7 a také spojná šachta na původní kanalizaci. 

Přeložka splaškové kanalizace bude uložena do místní komunikace tak, aby byly 

splněny podmínky dané souhlasem Statutárního města HK a s povolením se zvláštním užíváním 

místní komunikace. 

SO.12 Přeložka kabelu S.E.K. 
Na parcele se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s. (SEK) 

Z důvodů zásahu zemních prací a stavby opěrné zdi v prostoru stávajícího rozvaděče 

a vedení SEK směrem do ulice Blodkova musí být tento rozvaděč a vedení přeloženy. Stávající 

terén bude v prostoru rozvaděče snížen o cca 900 mm. Směrem do ulice Blodkova se bude 

nová úroveň terénu zvedat až na stávající terén ulice Blodkova. Na hranici stavebního pozemku 

jižní a východní strany bude realizována opěrná zeď. Rozvaděč proto bude přemístěn v trase 

severního vedení optického kabelu, za úroveň hranice stavební parcely na pozemek v majetku 

města Hradec Králové. Vedení SEK směrem na bytový dům bude zkráceno a znovu napojeno 

do přemístěného rozvaděče. Vedení SEK na stávající rušený objekt bude zrušeno. 

Stávající vedení SEK směrem do Blodkovy ulice bude nahrazeno novým vedením, 

které bude provizorně po dobu provádění zemních prací a realizaci opěrné zdi vedeno po 

povrchu přes staveniště do Blodkovy ulice, kde bude napojeno pomocí spojky na stávající 

vedení SEK. Po realizaci opěrné zdi a základních konstrukčních vrstev nové komunikace bude 

kabelové vedení přeloženo do trvalé trasy v hloubce 1 m pod povrchem nové příjezdové 

komunikace k parkovišti. Povrch příjezdové komunikace i parkoviště je navržen z rozebíratelné 

dlažby. 

Přeložené kabelové vedení SEK bude v celé trase uloženo do chráničky. V prostoru 

přeloženého rozvaděče chránička projde opěrnou zdí a bude svedena pod novou komunikaci. 

Chránička bude utěsněna tak, aby bylo zabráněno vzniku nečistot. 

Po dobu výstavby bytového domu bude trasa vedení SEK chráněna dodatečnou 

mechanickou ochranou zabraňující poškození kabelové trasy v komunikaci.  

SO.13 Přeložka V.O. 
V prostoru výstavby nového bytového domu je ve stávajícím stavu umístěn jeden 

stožár veřejného osvětlení číslo 159/38, který je napojen kabelem AYKY 4x35 mm2 z rozvaděče 

RVO 159. Ze stožáru 159/38 je kabel veden na stožár číslo 159/39 ve stávající ulici 

mezi objektem pekárny a bytovým domem realizovaným v první etapě výstavby. 
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Stožár 159/38 bude demontován bez náhrady. Napájecí kabel bude v prostoru 

mimo staveniště přerušen. Na stávající kabel pak bude pomocí spojky napojen nový kabel 

stejné dimenze jako stávající, který bude v nové trase zaveden do stožáru veřejného osvětlení 

číslo 159/39. 

SO.14 Napojené na distribuční soustavu NN společnosti ČEZ distribuce 
V prostoru výstavby nového objektu jsou vedeny kabelové distribuční rozvody NN 

1 kV. Jedná se o tři kabely, které jsou ukončeny ve stávající skříni SR302 ozn. R659 umístěné na 

stávajícím objektu pekárny. Tento rozvaděč bude v rámci demolice objektu pekárny 

demontován. Jeden kabel typu AYKY-J 3x240+120 mm2 přichází z připojovací skříně SS100 

ozn. X694 umístěné na bytovém domu realizovaném v první etapě výstavby. Druhý kabel typu 

AYKY-J 3x240+120 mm2 přichází z rozpojovací skříně SR401 ozn. R385 umístěné na bytovém 

domu na pč. 385/118. Třetí kabel typi AYKY-J 3x120+70 mm2 přichází z rozpojovací skříně 

SR402 ozn. A471 umístěné na objektu rodinného domu na pč. 471/7. 

Novostavba bytového domu bude napojena z nové rozpojovací skříně typu SR402, 

která bude instalována v samostatně stojícím plastovém pilíři. Pilíř bude situován 

před vjezdovou závoru na soukromé parkoviště nového bytového domu vpravo u přístupové 

komunikace na toto parkoviště. 

Do této nové rozpojovací skříně se přepojí výše uvedené kabely, které se ukončí 

na samostatných pojistkových vývodech. Dva kabely typu AYKY-J 3x240+120 mm2 

budou v prostoru staveniště zrušeny. V prostoru mimo staveniště se na stávající kabely pomocí 

spojek napojí nové kabely, které se zavedou do nové rozpojovací skříně SR402. Třetí kabel typu 

AYKY-J 3x120+70 mm2 bude v prostoru staveniště v potřebné délce odkopán a nově zapojen 

do nové rozpojovací skříně. 

SO.15 Sjezd z místní komunikace 
Dopravní napojení prostoru rezidenčního domu je navrženo prostřednictvím nového 

sjezdu v místě stávajícího napojení obousměrného stávajícího kolmého vjezdu z místní 

komunikace o šířce 3,5 m (v místě napojení 10,5 m). V místě napojení budou respektována 

rozhledová pole dle ČSN 736102/Z1, rozhledové trojúhelníky jsou vykresleny v situaci. Na ploše 

vymezeného pole nebudou žádné překážky vyšší než 0,7 m nad úrovní komunikace. 

Návrh konstrukce zpevněných ploch byl proveden podle TP 170 Navrhování vozovek 

pozemních komunikací a dodatku TP 170 ze dne 12.8.2010.  

SO.16 Připojení k síti S.E.K. 
Stavba bytového domu bude napojena na sítě elektronických komunikací. Budou 

realizovány dvě přípojky sítě elektronických komunikací. Jenda síť bude firmy Magnalink 

a druhá sít bude společnosti Cetin. 

Připojení stavebního objektu k optické síti Magnalink bude realizováno v trase 

přiložené zodolněné mikrotrubičky, do které bude zafouknut optický kabel OK12. Tento kabel 

bude ukončen uvnitř objektu v patovém optickém rozvaděči. Trasy od patového optického 

rozvaděče k jednotlivým bytům budou součástí dalších stupňů projektové dokumentace 

na základě jednání se společností Magnalink a.s. 
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Přeložka kabelových rozvodů společnosti Cetin a přemístění rozvaděče S.E.K. 

bude provedena oprava stávajícího kabelového rozvodu ve stejné trase i ve stejné hloubce. 

Stávající kabely budou nahrazeny novými. Na stavebním pozemku bude kabel uložen do nové 

trasy.  

Vedení SEK pro nový bytový dům – kabel PPFLE 10XN0,4 s přiloženou silnostěnnou 

trubičkou 10/5,5 mm bude vybudováno z přemístěného rozvaděče UR 42/1 MOPR 5079 

s maximálním využitím původní trasy. V novém bytové domě se telefonní kabel ukončí 

ve skříňce MISQT na svorkovnicích SID C-R. Trubička HDPE 10/5,5 mm bude oboustranně 

ukončena koncovkami 10 mm. 

SO.17 Venkovní areálové rozvody 
V rámci stavby budou realizovány venkovní areálové rozvody. Jedná se o osvětlení 

parkovací plochy a slaboproudé komunikační zařízení pro obsluhu vjezdové brány tablo 

domácích zvonků. 

Osvětlení je navrženo na pozemku investora. Jedná se o osvětlení příjezdové 

zpevněné plochy na venkovní parkoviště a vlastního venkovního parkoviště, které je navrženo 

LED svítidly umístěnými při příjezdové zpevněné ploše a na dvou stožárech výšky 4,0 m 

a o elektrickém příkonu do 20 W při severní hranici zpevněné plochy. V průjezdu budou 

umístěna nízká svítidla výšky 1,5 m. Napájení osvětlení bude provedeno z rozvaděče společné 

spotřeby objektu, který je umístěn v 1.PP v prostorách hlavní stoupačky elektrické instalace 

v bytovém domě. Z rozvaděče budou vyvedeny dva kabely CYKY-J 4x4 mm2. Jeden kabel bude 

napájet svítidla upevněná na severní straně objektu a druhý bude napájet svítidla umístěná 

na východní straně u příjezdové zpevněné plochy. Kabely budou vedeny ve společných trasách 

s kabely vnitřní elektrické instalace a z objektu budou vyvedeny severovýchodním koutem 

do zpevněné plochy. Svítidla budou ovládána pomocí pohybových čidel s vestavěným 

soumrakovým spínačem umístěných na objektu. Napájecí kabel bude uložen do chráničky 

KOPOFLEX o průměru 50 mm. Chránička s kabelem se uloží do výkopu hloubky 70 cm a šířky 

35 cm. Ve výšce 20 cm nad kabelovou chráničkou se uloží výstražná fólie. Výkop bude zasypán 

zeminou. Stožáry venkovního osvětlení se upevní do pouzdrových betonových základů hloubky 

100 cm, do kterých jsou založeny chráničky pro průchod napájecích kabelů do stožáru. Celková 

délka kabelového vedení uloženého mimo objekt je 62 m. Venkovní osvětlení bude realizováno 

na pozemku 480/9, který je v majetku investora stavby. 

Na stavebním pozemku budou umístěny slaboproudé rozvody pro ovládání vjezdové 

brány zvonkového tabla. Vjezdová brána bude ovládána z každého bytu bytového domu. 

Na veřejné přístupné části stavebního pozemku je umístěno před vjezdovou bránou zvonkové 

tablo. Z něj bude možné ovládat vjezdovou bránu a zároveň bude spojen s každým v bytovém 

domě. 

SO.18 Sadové úpravy 
V rámci novostavby bytového domu vč. souvisejících staveb dojde ke kácení 

stávajících dřevin. Některé dřeviny vyžadují povolení ke kácení. Kácené dřeviny jsou 

na stavebním pozemku investora a na pozemku SM Hradec Králové. O povolení kácení dřevin 

požádá vlastník pozemku tj. stavebník a Statutární město Hradec Králové. Označení stromů viz. 

Výkresová část projektové dokumentace – Souhrnné řešení stavby. 
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V rámci stavby bytového domu dojde k náhradní výsadbě. Náhradní výsadba bude 

umístěna na stavebním pozemku a na pozemku Statutárního města Hradec Králové. 

Na stavebním pozemku dojde k výsadbě středních dřevin v počtu 6 ks. Tyto stromy budou 

umístěny do aleje podél opravovaného chodníku mezi stávajícím bytovým domem a novým 

bytovým domem. Na pozemku statutárního města Hradec Králové budou osazeny nové 4 ks 

vzrostlých stromů. Dále dojde na pozemku 480/1 k vytvoření zeleného pásu podél nového 

chodníku (v ulici Blodkova) s nízkou popínavou keřovou výsadbou. Umístěn náhradní výsadby 

viz. Situace v souhrnném řešení stavby. 

1.6 Charakteristika staveniště 

Staveniště je podrobně popsáno v kapitole č. 3 Technická zpráva zařízení staveniště. 

Staveniště se nachází v jižní části města Hradec Králové v zastavěné oblasti. 

Staveniště bude přístupné z jižní strany pozemku, kde bude vybudován vjezd na staveniště. 

Vjezd bude z místní obslužné komunikace ulice Blodkova navazující na ulici Brněnská, 

která je napojena na silnici I. třídy č. 35. Parcela staveniště má katastrální číslo 480/9. 

Plocha parcely má rozlohu 1 645 m2 obdélníkového tvaru. Stavební pozemek se nachází 

v zastavěném stabilizovaném území.  

Staveniště bude oploceno oplocením výšky min. 1,8 m na pevných a mobilních 

stojkách. V místě vjezdu a výjezdu bude osazena vjezdová brána. 

Pro zabezpečení potřeb stavby budou určeny plochy pro zařízení staveniště, 

které budou umístěny v areálu staveniště, na pozemcích investora, včetně kompletního 

zařízení staveniště, tj. kanceláří, mobilních buněk pro uskladnění nářadí a převlékání 

zaměstnanců a plochy pro stavební stroje stavby. Oplocené plochy zařízení staveniště budou 

označen bezpečnostními značkami např. „Stavba. Nepovolaným vstup zakázán“. 

V rámci výstavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa vjezdu výjezdu ze 

staveniště. Pro označení míst bude osazeno odpovídající značení na dotčených komunikacích. 

1.7 Realizace hlavních technologických etap zadaného objektu SO.01 

1.7.1 Rozdělení hlavního stavebního objektu na jednotlivé technologické 
etapy 

Stavební objekt SO.01 je členěn do následujících hlavních technologických etap: 

1. Etapa: hrubá spodní stavby 

- Příprava území 

- Zemní práce 

- Základové konstrukce 

- Konstrukce spodní stavby  

 

2. Etapa: Hrubá vrchní stavba 

- Svislé konstrukce 

- Vodorovné konstrukce 

- Osazení prefabrikovaného schodiště 

- Zastřešení 
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3. Etapa: Hrubé vnitřní práce 

- Svislé nenosné konstrukce 

- Konstrukce hrubých podlah 

- Instalace (Provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí) 

- Vnější výplně otvorů 

 

4. Etapa: Dokončovací práce 

- Obvodový plášť 

- Hrubé vnitřní omítky 

- Osazení zařizovacích předmětů 

- Malby a obklady 

- Podhledy 

- Nášlapné vrstvy podlah 

- Montáž vnitřních dveří 

1.7.2 Hrubá spodní stavba 

Etapa hrubé spodní stavby navazuje na již vybudované stavební objekty. 

Jedná se o stavební objekty SO.05 Bourací práce, SO.09 Přeložka kanalizační přípojky, SO.11 

Přeložka splaškové kanalizace, SO.12 Přeložka kabelu S.E.K. a SO.13 Přeložka kabelu V.O. Tedy 

přípravné práce jako kácení dřevin, vytyčení stavby, vytyčení stávajících inženýrských sítí 

a provedení oplocení staveniště již proběhlo při budování těchto objektů. Po provedení těchto 

stavebních objektů budou zahájeny práce na hlavním stavebním objektu výkopovými pracemi.  

1.7.2.1 Zemní práce 
Výkopové práce 

Podle provedeného vytyčení provedeme výkop stavební jámy a stavebních rýh 

postupně dle projektové dokumentace. Hloubení bude provedeno pomocí rypadla. Výkopy 

budou svahovány se sklonem 1,5:1 až 2:1 Nejprve bude provedeno vyhloubení na úroveň 0,65 

pod terénem. Na jižní straně stavební jámy bude vytvořena příjezdová rampa pro těžké stroje 

o sklonu 15 % a šířce 3 m. Dále bude vyhloubena část jámy na úroveň 0,95 m pod terén a pak 

část na úroveň 1,5 m pod terén. Vrch pracovní roviny pro provádění pilot bude ručně začištěn 

a zpevněn 0,25 m silnou vrstvou hutněné štěrkodrti založené na geotextilii. Zemina bude 

odvážena průběžně během hloubení stavební jámy nákladními auty na skládku. 

Během provádění výkopových prací musíme dbát na přesné pořadí provádění výkopů 

s ohledem na stabilitu svahu a dodržení bezpečnosti. Svislé stěny musí být zabezpečeny 

proti sesuvu. 

Odvážená zemina bude uložena na mimostaveništní skládku. Při výjezdu ze staveniště 

bude zhotovena z betonových panelů plocha pro mytí kol vozidel vyjíždějících ze staveniště. 

Plocha bude odvodněna přes šachtu pro usazení hrubých nečistot a přes odlučovač ropných 

látek. Dále bude voda vypouštěna do staveništní kanalizace. 

Výkaz Výměr 

Název Množství 

Zemina ze základů 602 m3 
Tabulka 1: Výkaz výměr – výkopové práce 
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Strojní sestava 

- Dozer na pásovém podvozku CAT D3K 

- Rypadlo-nakladač na kolovém podvozku CAT 434 

- Nákladní automobil Tatra T158 

Pracovní pomůcky 

- Lopata, krumpáč, rýč, kolečko, kalibrovaný měřící nastroj 

- Ochranné pomůcky – přilba, pracovní rukavice, pevná obuv, reflexní oblečení 

Personální obsazení 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 
Řidič dozeru 1 
Řidič rypadlo-nakadače 1 
Řidič nákladních vozidel (sklápěcí) 2 
Geodet, pomocník 2 
Stavební dělník 4 
Tabulka 2: Personální obsazení – zemní práce 

Kvalita a jakost 

Vstupní kontrola 

- Převzetí staveniště 

- Kontrola vstupních podkladů, projektové dokumentace 

- Kontrola vytyčení stávajících sítí 

- Kontrola vytyčených výškových a polohových bodů 

- Kontrola pracovníků a strojů 

Mezioperační kontrola 

- Klimatické podmínky 

- Kontrola vytyčení výkopů 

- Průběžná kontrola výškových úrovní výkopů 

- Průběžná kontrola rozměrů výkopů 

- Kontrola zabezpečení základové spáry 

- Čistota stavebních strojů před výjezdem ze staveniště 

Výstupní kontrola 

- Kontrola jednotlivých výškových úrovní výkopů 

- Kontrola rozměrů výkopů (geometrická přesnost, rovinatost) 

- Kontrola zabezpečení a čistoty základové spáry 

1.7.3 Základové konstrukce 

Základové konstrukce objektu SO.01 tvoří vrtané piloty, na které se zhotoví 

základové trámy a podkladní betonová deska. 

Vrtané piloty 

Jedná se o vrtané piloty kruhového průřezu o průměru 0,72/0,63 m, které mají délku 

v rozsahu 4,1 až 8,5 m. Vrchní část bude v písčitých sedimentech do hloubky 2 až 2,5 m 

od úrovně pracovní roviny zapažená ocelovou pažnicí, spodní část pilotů bude dovrtána 

bez pažení. 
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Vrchní část pilot je navržená mírně pod úroveň pracovní roviny na kótě -0,400 m, 

do úrovně spodního líce základových trámů na kótu -0,550 m a -0,950 m, pod dojezdem výtahu 

je položen na kótu -1,500 m. 

Před zahájením hloubení posádka vrtné soupravy za dozoru mistra zajistí střed vrtu 

čtyřmi kolíky tak, aby bylo možné kdykoliv v průběhu prací určit střed piloty. Vrtná souprava 

musí být ustavena tak, aby se ztotožnila osa vrtné soupravy s projektovanou osou vrtu. 

Při započetí hloubení je nutno se zvýšenou pečlivostí dbát na to, aby se vrtný nástroj neodchýlil 

od osy vrtu. Piloty budou vrtány v pořadí dle projektové dokumentace v projektovaných 

délkách. 

Vrty se budou provádět technologií rotačně náběrového vrtání. Vrt bude částečně 

zapažen ocelovými pažnicemi a ve spodní části bude dovrtán bez pažení v průměru nástroje. 

Po vyvrtání dojde k čištění vrtu, které se provádí vrtnou soupravou a následně 

se provede kontrola jeho délky, kterou zajišťuje mistr. Výztuž pilot bude tvořena armokoši, 

dle projektové dokumentace. Armokoše budou připraveny předem a budou zapuštěny svisle 

a centricky. Jsou tvořeny z výztuže podélné, příčné, distančních kruhů a distančních vložek. 

Armokoše budou kontrolovány mistrem. 

Po umístění armokošů dojde k betonáži pilot, na které bude použit beton 

C25/30 AX2. Beton bude dopraven na stavbu z betonárky autodomíchávačem. Čas 

mezi vrtáním, přípravami a betonáží musí být co nejkratší (do dvou hodin po osazení armokošů 

a v té samé směně, kdy byl vrtán vrt). Betonáž bude provedena plynule bez přerušení v celé 

délce piloty pomocí sypákové roury. 

Výkaz výměr 

Název Množství 

Vrty 252,2 m 
Beton c25/30 – XA2 102,7 m3 
Ocel 10 505 R 5,7 t 
Tabulka 3: Výkaz výměr – vrtané piloty 

Základové trámy 

Základové trámy jsou navrženy monolitické o průřezu od 0,45/0,39 m 

do 0,50/0,79 m. Trámy budou vyztuženy prutovou výztuží. Budou provedeny dle projektové 

dokumentace do předem připravených základových rýh. 

Bude vytvořena podkladová vrstva základových trámů z betonu tloušťky 50 mm. 

Následovat bude technologická pauza, která bude trvat 48 hodin. Na podkladový beton 

se usadí bednění z navlhčeného a napenetrovaného dřeva, které se skládá z dvou bočnic desky 

tloušťky 25 mm, spojených na sraz. K zajištění polohy bočnic použijeme hranol 80/80 mm 

a rozpěry 50/50 mm. Bočnice se stáhnou trámy 80/80 mm a radlicovým drátem. U horní hrany 

bednění se musí zajistit vodorovnost. Následně se do rýh uloží armatura, která se bude 

sestavovat přímo v rýhách dle projektové dokumentace, krytí bude zajištěné distančníky, 

které pracovníci nainstalují během skládání výztuže. 

Betonáž proběhne plynule a bude se nalívat autodomíchávačem pomocí čerpadla 

přímo do rýhy pomocí autočerpadla, vždy se začne od nejvzdálenějšího bodu a bude se 

pokračovat až po nejbližší místo. Bude použit beton C 16/20 pro základové trámy a C 25/30 pro 

základ dojezdu výtahu, současně s betonáží bude probíhat zhutňování ukládané směsi pomocí 

ponorných vibrátorů. Beton bude zarovnáván s hranou výkopu. Povrch betonu se následně 
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zahladí hladítkem. Bude následovat technologická pauza, která bude trvat 168 hodin. Při této 

přestávce se bude beton pravidelně ošetřovat vodou. Po skončení technologické přestávky 

následuje odbednění. Podpěry pod bednící konstrukcí se vždy odstraňují postupně. Nejprve 

každá druhá a nakonec prostřední. Případné odlomení betonu nebo trčící výztuže je nutné 

dodatečně opravit ručně namíchanou směsí betonu na stavbě. 

Ve výkopové části s nejvyšší hloubkou se nachází základová deska pro výtah. 

Tato deska bude tvořena z betonu C 25/30 o tloušťce 0,35 m a je navržena jako 

železobetonová vodonepropustná konstrukce. Její realizace bude probíhat stejným postupem 

jako trámy základového roštu s kterými bude propojená žebry. 

Po skončení technologické přestávky se pracovní spára mezi deskou a stěnami očistí 

tlakovou vodou, opatří nátěrem ze speciálního přípravku určeného ke krystalické hydroizolaci. 

Do pracovní spáry bude uložený těsnící profil lepený k podkladu a v detailech dotěsněný 

příslušným tmelem. Poté proběhne betonáž stěn o tloušťce 0,35 m a výšce 1,24 m výtahové 

šachty, která bude provedena z vodonepropustného betonu C 25/30. 

Výkaz výměr 

Název Množství 

Beton základových trámů C 16/20  40,96 m3 
Beton základové desky výtahu C 25/30 2,57 m3 
Výztuž 10 505 R základových trámů 2,179 t 
Bednění – prkna 187 m2 
Tabulka 4: Výkaz výměr – základové trámy 

Podkladní betonová deska 

Podkladní betonová deska je navržena tloušťky 0,14 m, vyztužení bude souvislé 

při spodním povrchu sítěmi KARI. Podkladní deska bude propojená do jednoho celku 

bez přerušení výztuže. 

Po provedení základového roštu se vrch pracovní roviny zbaví jílovitých výnosů z vrtů, 

zhutní se a doplní se vrchní vrstva podsypu cca o 0,1 m silnou vrstvu ze štěrkodrti, která bude 

tvořit čistý podklad pro kladení výztuže podkladní desky. Dále se položí výztužové sítě KARI.  

Po uložení výztuže proběhne betonáž základové desky, kde se beton bude lít přímo 

z autodomníchávače čerpadlem do místa základové desky, kde budou pomocní dělníci 

železnými hráběmi a lopatami doupravovat rozprostření betonu po celém prostoru desky. 

Zhutnění se provede vibrační latí. Poté následuje 14-ti denní technologická přestávka, 

kdy se základová deska bude ošetřovat vodou. 

Nepředpokládá se betonáž v zimním období, v případě, že by došlo ke změně 

a termín realizace výstavby byl posunut, musela by se vzít v potaz některá z následujících 

opatření: 

- Konzultace se statikem a betonárnou (specifikace betonu vzhledem k betonáži v zimě, 

např. použití čistého portlandského cementu, plastifikující a ztekuťující přísady, 

zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí, ohřev jednotlivých složek betonové směsi…) 

- Pracovní spára nesmí být pokryta sněhem, ledem nebo stojatou vodou a teplota 

povrchu spáry při betonáži musí být vyšší než 0 °C. 

- Po uložení směsi do rýh musí být beton chráněn odizolováním na teplotu min. +5 °C 

(norma ČSN EN 13670 připouští dokonce +0 °C) od okolního prostředí např. geotextilií, 

rohoží, polystyrenem, kartonem… a to do té doby, než bude dosaženo pevnosti 
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betonu, při které je beton schopen odolávat účinkům mrazu (obvykle min. 5 MPa = cca 

3 dny). 

- Zákaz přidávání vody do směsi, zákaz ošetřování konstrukce vodou. 

- Maximální teplota při ukládání betonové směsi -10 °C. 

- Minimální teplota čerstvé směsi při dodávce na staveniště +5 °C. 

Výkaz Výměr 

Název Množství 

Podsyp z kameniva 16-32 mm  35,86 m3 
Výztuž KARI sítě 1,14 t 
Beton prostý C 16/20 36,30 m3 
Bednění čel základové desky 14,155 m2 

Tabulka 5: Výkaz výměr – podkladní betonová deska 

Strojní sestava 

- Vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 

- Autodomíchávač STETTER AM 15C 

- Autočerpadlo BSF 28-4.11 H 

- Nákladní vozidlo MAN 26.364 HAIB 288 EP-4 s hydraulickou rukou 

- Ponorný vibrátor  

- Vibrační lať 

- Rypadlo nakladač CAT 434 

Pracovní pomůcky 

Lopaty, železné hrábě, kolečka, latě, vodováha 3 m, kladivo 5 kg, kleště, vázací drát, fošny, 

hranoly, trámky, hřebáky, odbedňovací olej. 

Pracovní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, rukavice. 

Personální obsazení 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 
Železář 2 
Betonář 2 
Tesař 2 
Řidič autodomíchávače 2 
Řidič autočerpadla 1 
Řidič vrtné soupravy 1 
Řidič nákladního vozu s hydraulickou rukou 1 
Pomocný dělník 4 
Tabulka 6: Personální obsazení – základové konstrukce 

Kvalita a jakost 

Vstupní kontrola 

- Převzetí pracoviště 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností – vytyčení 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola strojů a nářadí 

- Kontrola dodávaného materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 
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Mezioperační kontrola 

- Klimatické podmínky 

- Kontrola prováděných prací – začištění základové spáry, maximální uložení betonu, 

hutnění, bednění základových roštů a základové desky, přesahy a výšková úroveň 

výztuže 

Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrické přesnosti 

- Kontrola povrchu 

- Kontrola pevnosti betonu v tlaku 

1.7.4 Konstrukce hrubé spodní stavby  

Po celém obvodu domu jsou situované nosné stěny jdoucí přes celou jeho výšku 

s výjimkou východní dvorní stěny prvního podzemního podlaží s vjezdy do garáží, kterou tvoří 

řada nenosných pilířů a zdivo vyšších podlaží je vyneseno stěnovým nosníkem prvního 

nadzemního podlaží. Vnitřní nosné stěny probíhají celou výškou konstrukce, jsou situované 

uvnitř půdorysu kolem výtahové šachty a kolem schodišťového prostoru. 

Svislé nosné konstrukce v 1. podzemním podlaží uvnitř půdorysu jsou tvořeny 

z železobetonových pilířů, ve vyšších podlažích pak přechází konstrukce do stěnového systému. 

Přechodovou konstrukci tvoří železobetonové stěny (stěnové nosníky) na výšku jednoho 

nebo dvou podlaží, výše je zdivo stěn z cihelných bloků. 

Obvodové zdivo 

Obvodové zdivo v 1. podzemním podlaží je tvořeno betonovými tvárnicemi Diton, 

jedná se o tvárnice ztraceného bednění o tl. 300 mm. Jako výplň tvárnic bude použit beton 

C16/20. 

Na srovnanou základovou desku v místě pod obvodovou zdí bude položena 

hydroizolace na šířku tvárnice s přesahem 2 cm na obě strany. Před položení pásů bude povrch 

opatřen asfaltovým penetračním lakem. Pásy na sebe budou natavovány a překládány 

minimálně o 150 mm. 

Po vytyčení budou založeny rohy obvodových stěn. Betonové tvárnice budou 

ukládány na sucho s převazbou o ½ tvárnice. Vyzdí se maximálně čtyři na sobě stojících řady, 

do výšky 1 m a poté se pomocí autodomíchávače s čerpadlem vyplní beton C 16/20. Beton 

bude rozprostřen rovnoměrně v celé konstrukci a bude zhutněn ponorným vibrátorem. Další 

zdění pokračuje po technologické pauze pro zatvrdnutí betonu. Po dostatečném zhutnění 

pokračujeme ve zdění tvárnic opět ve stejné výšce 1 metru stejným postupem. V konstrukční 

výšce 2,3 m je nutné osadit překlady dle projektové dokumentace a dále se dozdí zbylé zdivo. 

Po dokončení zdění 1. výšky bude sestaveno lešení., které bude použito pro vyzdění 

dalších výšek. Bude opatřeno žebříkem, výška pracovní podlahy bude 1,25 m, šířka lešení bude 

1,5 m a délka 5 m. Lešení bude umístěno uvnitř stavby. 

Po betonáži je nutno konstrukci chránit před nadměrným deštěm a ostrým sluncem. 
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Výkaz výměr 

Název Množství 

Ztracené bednění z tvarovek, tl. 300 mm 274,88 m2 
Beton C 16/20 51,97 m3 
Překlady PTH KP-7, dl. 1750 m 6 ks 
Tabulka 7: Výkaz výměr – Obvodové zdivo 

Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné zdivo bude zděno tvárnicemi Porotherm pevnosti P10, které se budou 

ukládat na cementovou maltu. 

Na srovnanou základovou desku se položí pod obvodovou zdí hydroizolace na šířku 

tvárnice s přesahem 2 cm na obě strany. Zdění začínáme rohem v napojení na obvodovou 

stěnu stavby do maltového lože a pokračujeme dál dle projektové dokumentace. Tvárnice 

na sebe klademe s posuvem o jednu polovinu tvárnice, tak aby se styčné spáry překrývali 

a dodržela se předepsaná vazba. Abychom udrželi rovinnost zdiva, je nutné napnout 

od založených rohů po celé délce zděné stěny zednickou šňůru. Ve vodorovných spárách 

se klade malta o tloušťce 1 cm. Tímto způsobem se pokračuje do výšky 1,97 m, kde se osadí 

dle projektové dokumentace překlady Porotherm a poté se dozdí zdivo do požadované 

konstrukční výšky, tj. 3,0 m. 

Výkaz výměr 

Název Množství 

Porotherm TI, tl. 400 mm P10 na MC 107,76 m2 
Překlady PTH KP-7, dl. 1750 m 7 ks 
Tabulka 8: Výkaz výměr - Vnitřní nosné zdivo 

Monolitické pilíře a stěny 

Tato technologická etapa je podrobně popsána v kapitole č. 5 -Technologický předpis 

pro železobetonové monolitické konstrukce. 

Vodorovné konstrukce  

Tato technologická etapa je podrobně popsána v kapitole č. 5 -Technologický předpis pro 

železobetonové monolitické konstrukce.  

Strojní sestava 

- Jeřáb Potain Igo 32 

- Autodomíchávač STETTER AM 15C 

- Autočerpadlo BSF 28-4.11 H 

- Nákladní vozidlo MAN 26.364 HAIB 288 EP-4 s hydraulickou rukou 

- Ponorný vibrátor  

- Vibrační lať 

- Hladička betonu 

- Spádová stavební míchačka 

Pracovní pomůcky 

Vodováha 3 m, zednická lžíce, kladivo 5 kg, gumová palička, kolečko, lopaty, diamantový řezač, 

propanbutanový hořák, propan-butanová láhev 33 kg, zednická šňůra, sekera, proklady, 

nivelační přístroj. 

Pracovní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, rukavice. 
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Personální obsazení 

Profese Počet pracovníků 

Zděné konstrukce 
Vedoucí čety, mistr 1 
Zedníci 2 
Řidič nákladního vozu s hydraulickou rukou 1 
řidič nákladního vozu (silo) 1 
Jeřábník 1 
Pomocný děĺník 2 
Monolitické konstrukce 
Vedoucí čety (betonář) 1 
Řidič autočerpadla 1 
Řidič autodomíchávače 1 
Pomocný dělník 2 
Izolatér 2 
Tesař 2 
Železář 2 
Tabulka 9: Výkaz výměr - zděné konstrukce, monolitické konstrukce 

Kvalita a jakost 

Vstupní kontrola 

- Převzetí pracoviště 

- Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola strojů a nářadí 

- Kontrola dodávaného materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

Mezioperační kontrola 

- Klimatické podmínky 

- Kontrola provedení hydroizolace 

- Kontrola vytyčení zdiva 

- Kontrola založení první vrstvy zdiva 

- Kontrola provádění zdiva – vazby, napojení (příp. provázání) 

- Kontrola otvorů 

- Kontrola překladů – délka uložení 

- Kontrola lešení 

Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrické přesnosti 

- Kontrola provedených konstrukcí 

- Správnost provázání rohů, provázání zdiva a osazení překladů 

- Soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací 
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1.8 Hrubá vrchní stavba 

1.8.1 Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo je tvořeno převážně keramickými bloky Porotherm 24 (P10) 

tloušťky 0,24 m zděnými na maltu M10. Výjimkou jsou dvorní stěny západního křídla, 

která budou železobetonová o stejné tloušťce 0,24 m. 

Vnitřní nosné zdivo je tvořené monolitickou železobetonovou konstrukcí 

o tloušťce 0,2 m, kromě stěny, která odděluje schodišťový prostor objektu od bytových 

jednotek a jednotlivé bytové jednotky od sebe. Tyto stěny jsou zděny keramickými bloky 

Porotherm 25 AKU SYM (P15) tloušťky 0,25 m ukládané na maltu M10. 

Stěny železobetonové monolitické 

Tato technologická etapa je podrobně popsána v kapitole č. 6 -Technologický předpis 

pro železobetonové monolitické konstrukce. 

Zdivo z keramických tvarovek 

Proběhne vytyčení rohů obvodových stěn a zajištění lavičkami, které provede subdodavatel. 

Po zajištění obvodových stěn budou dále zaměřeny rohy vnitřních nosných stěn, napojení 

příček a dveřních otvorů. O zaměření bude proveden protokol a zápis do stavebního deníku. 

Rohy budou vyznačeny barevným sprejem, polohy zdí provázkem. 

Po vytyčení budou založeny rohy obvodových stěn. Tvárnice budou ukládány 

do maltového lože tl. 20 mm 

 a budou urovnány vodováhou ve všech směrech. Mezi rohovými tvarovkami budou 

nataženy provázky pro dodržení rovinnosti stěn. 

První řada tvárnic se klade do maltového lože tloušťky 20 mm (může se měnit 

v závislosti na nerovnosti základové desky). Tvarovky se vyrovnávají pomocí vodováhy ve všech 

směrech pro dodržení rovinnosti stěn. 1. výška bude vyzděna do výšky 1,5 m (6 vrstev). 

Budou vyzdívány pouze nosné stěny, pro příčky budou vynechány kapsy v každé 2. vrstvě, 

v případě přizdívek z tvarovek Ytong budou aplikovány spojky pro napojení. U zdiva bude 

dodržováno překrývání styčných spár minimálně o 1/2 až 1/3 tvárnice. Styčné spáry 

se promaltují. 

Po dokončení zdění 1. výšky bude sestaveno lešení. To bude použito pro vyzdění 

2. výšky. Bude opatřené žebříkem. Výška pracovní podlahy bude 1,25 m. Šířka lešení bude 

1,5 m a délka 5 m. Lešení bude umístěno uvnitř stavby. 

Po sestavení lešení bude vyzděna 2. výška stejným postupem jako 1. výška, tloušťka 

ložné spáry bude 10-15 mm. Dle projektové dokumentace ve správných výškách budou 

osazeny překlady pomocí překladů Porotherm. Osazeny budou do 10 mm tlustého lože malty, 

uložení na obou koncích překladu musí být minimálně 120 mm. Do vzniklých otvorů, kde 

je vzdálenost mezi nosnými stěnami větší, než 1 m budou vloženy provizorní podpory 

ze dřevěných sloupků. Následně může být dozděna zbylá výška. 
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Výkaz výměr 

Název Množství 

1.NP 
Porotherm 24 P10 tl. 240 mm 179,61 m2 
Porotherm 25 AKU SYM P15 tl. 250 mm 37,52 m2 
Překlady PTH KP-7, dl. 1750 m 24 ks 
Překlady PTH KP-7, dl. 1500 m 9 ks 
Překlady PTH KP-7, dl. 1000 m 2 ks 
2.NP 
Porotherm 24 P10 tl. 240 mm 271,98 m2 
Porotherm 25 AKU SYM P15 tl. 250 mm 72,05 m2 
Překlady PTH KP-7, dl. 1750 m 32 ks 
Překlady PTH KP-7, dl. 1500 m 9 ks 
Překlady PTH KP-7, dl. 1000 m 4 ks 
3.NP 
Porotherm 24 P10 tl. 240 mm 271,98 m2 
Porotherm 25 AKU SYM P15 tl. 250 mm 136,31 m2 
Překlady PTH KP-7, dl. 1750 m 32 ks 
Překlady PTH KP-7, dl. 1500 m 9 ks 
Překlady PTH KP-7, dl. 1000 m 4 ks 
Tabulka 10: Výkaz výměr - zděné konstrukce 

Strojní sestava 

- Jeřáb Potain Igo 32 

- Autodomíchávač STETTER AM 15C 

- Autočerpadlo BSF 28-4.11 H 

- Nákladní vozidlo MAN 26.364 HAIB 288 EP-4 s hydraulickou rukou 

- Ponorný vibrátor  

- Vibrační lať 

- Hladička betonu 

- Spádová stavební míchačka 

Pracovní pomůcky 

Pracovní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, rukavice 

Personální obsazení 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety, mistr 1 
Zedník 2 
Řidič nákladního vozu s hydraulickou rukou 1 
Řidič nákladního vozu (silo) 1 
Jeřábník 1 
Pomocný dělník 2 
Tabulka 11: Personální obsazení - zděné konstrukce 
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Kvalita a jakost 

Vstupní kontrola 

- Převzetí pracoviště 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola nářadí a strojů 

- Kontrola dodávaného materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola provedení hydroizolace 

- Kontrola vytyčení zdiva 

- Kontrola založení první vrstvy zdiva 

- Kontrola provádění zdiva – vazby, napojení (případně provázání) 

- Kontrola otvorů 

- Kontrola překladů – délka uložení 

- Kontrola lešení 

Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrické přesnosti 

- Kontrola provedených konstrukcí 

- Kontrola pevnosti betonu 

- Kontrola vyklizení pracoviště 

- Soulad provedených konstrukcí s PD 

1.8.2 Vodorovné konstrukce 

Tato technologická etapa je podrobně popsána v kapitole č. 5 -Technologický předpis 

pro železobetonové monolitické konstrukce. 

1.8.3 Osazení prefabrikovaného schodiště 

Je navrženo železobetonové prefabrikované schodiště s přímými rameny dvě ramena 

s mezipodestou). Nástupní ramena budou v patě uložená přes lože Schock Trospole Typ F 

a proti posunutí budou zajištěna 2 Ø R20, délky 0,35 m vlepenými do otvorů hloubky 0,2 m, 

vyvrtaných do základu. Ramena v úrovni stropů budou ukládána na prefabrikovaný ozub 

přes lože Schock Tronsole typ F. První rameno je ve všech podlažích lomené s podestou 

a v úrovni podesty uložené na konzolách Schock Tronsole typ QW. Druhé rameno bude vždy 

osazeno na ozub mezipodesty do lože z cementové malty. 

Po zhotovení konstrukce 1. podlaží včetně stropní konstrukce k danému podlaží 

dojde k osazení schodišťových ramen. Nejprve se osadí první nástupní rameno s mezipodestou, 

poté výstupní rameno. Schodiště se osazuje za pomoci jeřábu. Ramena se upnou 

do podvlečných pásů, očistí se ložné plochy. Rameno dopravíme do schodišťového prostoru 

a osadíme na na maltovaný ozub konzol. Po zajištění prvku můžeme uvolnit pásy a stejným 

způsobem osadit výstupní rameno. Následuje zmonolitnění styků panelů schodiště. 
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Výkaz Výměr 

Název Množství 

Prefabrikovaná schodišťová ramena lomená s mezipodestou 3 ks 
Prefabrikovaná schodišťová ramena výstupní  3 ks 
Lože Schock Trospole typ F  3 ks 
Lože Schock Trospole typ QW 3 ks 
Ocel Ø R20, délky 0,35 m 2 ks 
Tabulka 12: Výkaz výměr – prefabrikované schodiště 

1.8.4 Osazení prefabrikovaného zábradlí 

Na balkonech je navrženo prefabrikované zábradlí z betonu C 30/37 a výztuží z oceli 

10505 (R). Zábradlí bude spojené s nosnou konstrukcí objektu dle PD. Jednotlivé dílce budou 

dopraveny a osazeny na místo určení autojeřábem, který zajistí subdodavatelská firma 

dodávající prefabrikáty. 

Výkaz Výměr 

Název Množství 

ZL1 , rozměr 5980 x 1430 x 120 mm, hmotnost 2566 kg 2 ks 
ZL2L, rozměr 4770 x 1430 x 120 mm, hmotnost 2047 kg 2 ks 
ZL2P, rozměr 4770 x 1430 x 120 mm, hmotnost 2047 kg 2 ks 
ZL3, rozměr 6005 x 1430 x 120 mm, hmotnost 2577 kg  2 ks 
ZL4L, rozměr 4050 x 1430 x 120 mm, hmotnost 1738 kg           2 ks 
ZL4P, rozměr 4050 x 1430 x 120 mm, hmotnost 1738 kg 2 ks 
ZL5, rozměr 1555 x 1430 x 120 mm, hmotnost 668 kg 2 ks 
ZL6, rozměr 1330 x 1430 x 120 mm, hmotnost 571 kg 2 ks 
Tabulka 13: Výkaz výměr - prefabrikované zábradlí 

Strojní sestava 

- Jeřáb Potain Igo 32 

- Autojeřáb Terex demag AC 35 L 

- Nákladní vozidlo MAN 26.364 HAIB 288 EP-4 s hydraulickou rukou 

- Ponorný vibrátor  

- Vibrační lať 

- Hladička betonu 

- Spádová stavební míchačka 

Pracovní pomůcky 

Pracovníci používají osobní ochranné pomůcky – přilba, pevná obuv, reflexní oděv, rukavice 

Personální obsazení 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety, mistr 1 
Jeřábník 1 
Řidič nákladního automobilu 2 
Betonář 1 
Pomocný dělník 2 
Tabulka 14: Personální obsazení - prefabrikované schodiště 
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Kvalita a jakost 

Vstupní kontrola 

- Převzetí pracoviště 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola nářadí a strojů 

- Kontrola dodávaného materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola podkladové konstrukce pro schodiště a prostorové správnosti. 

- Kontrola neporušenosti všech prvků před i po osazení.  

- Kontrola rovinnosti osazení jednotlivých prvků konstrukce. 

Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrické přesnosti 

- Kontrola provedených konstrukcí 

- Kontrola vyklizení pracoviště 

- Soulad provedených konstrukcí s PD 

1.8.5 Zastřešení 

Tato technologická etapa je podrobně popsána v kapitole č.  8 – Technologický předpis 

pro provádění ploché střechy. 

1.9 Časový plán výstavby 

1. Hrubá spodní stavba: 23 týdnů 

2. Hrubá vrchní stavba: 33 týdnů 

3. Hrubé vnitřní práce: 9 týdnů 

4. Dokončovací práce: 22 týdnů 

Podrobněji viz. příloha P.8 Časový plán hlavního stavebního objektu. 

1.10 Objekty a plochy zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude tvořeno z prostor pro uskladnění materiálů a prostor 

pro pracovníky stavby. Materiál bude uskladněn buď v mobilních kontejnerech 

nebo na místech k tomu určených. V mobilních kontejnerech bude převážně materiál, 

který nesmí být vystaven povětrnostním vlivům a drobné pracovní pomůcky a nástroje. 

Pracovníci stavby budou mít k dispozici šatnu a denní místnost v podobě staveništních 

kontejnerů tomu uzpůsobených. Stejným způsobem budou řešeny i kanceláře 

pro stavbyvedoucího a mistra stavby. WC bude rovněž zřízeno pomocí mobilních staveništních 

kontejnerů. Sprchy budou řešeny rovněž kontejnerem k tomuto účelu náležitě uzpůsobeným. 

Umístění a napojení všech těchto objektů a ploch zařízení staveniště na inženýrské sítě viz. 

výkresy  P.10 – P.12 „Zařízení staveniště“. 

Podrobněji viz. kapitola č. 3 Technická zpráva zařízení staveniště. 
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1.11 Hlavní stavební mechanismy 

Podrobný seznam návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů je uvedený 

v kapitole č. 4 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané stavební procesy. 

1.12 Enviromentální a bezpečnostní požadavky 

Po dobu výstavby může dojít k dočasnému zvýšení hlučnosti během použití 

stavebních mechanismů. Proto budou upraveny stavební činnosti tak, aby v průběhu výstavby 

nebylo okolí zbytečně vystaveno nadměrnému hluku, prašnosti apod. a aby nedošlo 

k poškození životního prostředí v okolí staveniště. 

Proto je třeba dodržovat následné opatření. Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí 

hlukem ze stavební výroby, se budou vykonávat v dopředu stanoveném čase v denních 

hodinách od 8:00 do 16:00. Během výstavby se budou dodržovat požadavky Ministerstva 

životního prostředí. Zhotovitel stavby je povinný během realizace stavby udržovat na staveništi 

pořádek a neznečišťovat veřejné prostranství. Z tohoto důvodu bude před výjezdem 

ze staveniště navrhnutá čistící rampa, která bude odvodněná do kalových nádrží, které budou 

pravidelně vyvážené. Po ukončení stavby je zhotovitel povinný vyčistit a uklidit veškeré plochy, 

které byly během realizace stavby používány a uvést tyto plochy do původního stavu. Během 

užívání nebude mít objekt negativní vliv na životní prostředí. 

Během realizace stavby dojde ke vzniku odpadů, které budou tříděny podle kategorií 

katalogu uvedeného v Zákoně č. 158/2001 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.  

Po dobu výstavby objektu dojde k nárustu prašnosti, hlavně při vykonávání zemních 

prací. Tyto vlivy budou působit pouze omezený čas. V průběhu výstavby je zhotovitel povinný 

vykonávat opatření ke snížení prašnosti, například kropením zpevněných ploch a staveništních 

komunikací, zakrýváním míst výkonu prašných prací. 

Během výstavby je nutné pracovat s ohledem na požární bezpečnost. Bude přístupný 

hydrant, který je vzdálený 10 m od staveniště a budou se dodržovat požární předpisy, 

především při práci s hořlavým materiálem a během jeho skladování je potřeba dodržovat 

pokyny výrobce. 

Bezpečnost na staveništi se řídí podle nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 519/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 
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2.1  Obecné informace 

Název stavby:   Residence Blodkova 

Charakter stavy:  bydlení 

Město:    Hradec Králové 

Katastrální území:  647047 Třebeš 

Ulice:    Blodkova 

Parcelní čísla pro výstavbu: 480/9 

 

Obrázek 1: Poloha staveniště vzhledem k mapě České republiky 

2.2 Situace stavby 

Novostavba bytového domu se nachází v jižní části města Hradec Králové v zastavěné 

oblasti. Staveniště bude přístupné z jižní strany pozemku, kde bude vybudován vjezd na 

staveniště. Vjezd bude z místní obslužné komunikace ulice Blodkova navazující na ulici 

Brněnská, která je napojena na silnici I. třídy č. 35. 

 

Obrázek 2: Umístění staveniště [2] 
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2.3 Body zájmu 

Kritickým místem pro posouzení dopravy je křižovatka ulic Blodkova a Brněnská a 

sjezd na staveniště z ulice Blodkova. Na schématu jsou červeně vyznačeny vnější poloměry 

komunikace pro příjezd na staveniště a žlutě pro odjezd ze staveniště. Poloměry jsou značeny 

ve dvou variantách, kdy ve druhé variantě by nákladní vozidla ze staveniště vycouvávala do 

ulice Blodkova z důvodu malého prostoru pro zařízení staveniště. 

 

Obrázek 3: Příjezd na staveniště - varianta 1 [2] 

 

Obrázek 4: Příjezd na staveniště – varianta 2 [2] 

Na staveniště budou přijíždět různá vozidla, pro porovnání, uvádím tabulku s rozměry 

směrodatných vozidel a jejich vnější obrysové poloměry zatáčení. Největší povolené rozměry 

vozidel a jízdních souprav odpovídají §7 vyhl. č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a 

spojitelnosti vozidel. 
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Obrázek 5: Definice rozměrových charakteristik vozidel [1] 

Z uvedené tabulky je patrné, že některá vozidla mají větší obrysový poloměr zatáčení, 

než je k dispozici pro průjezd bez opatření. Tato vozidla budou přesahovat při projíždění do 

protisměru. Protijedoucí vozidla se tedy nesmí míjet v zatáčkách. 

 

Tabulka 1: Geometrické charakteristiky směrodatných vozidel [1] 

Koordinační situace se značením v blízkosti staveniště je přílohou P.3 Úprava dopravy 

v okolí staveniště. 

2.4 Dopravní trasy 

Dopravní trasy jsou voleny s ohledem a rozměry vozidel a jejich náklad. Na 

navržených dopravních trasách nejsou kritičtější místa, než je průjezd křižovatkou ulic 

Blodkova, Brněnská, který je již posouzen. 

2.4.1 Trasa zhotovitele 

Generálním dodavatelem této stavby je firma Stylbau, s.r.o., která sídlí na adrese 

Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové. Ze skladu na stavbu budou dovážet zařízení staveniště 

(obytné a skladovací kontejnery, elektrické rozvaděče, apod.), strojní zařízení (jeřáb POTAIN 

IGO 32, lešení PERI UP, bednění PERI Multiflex, vysokozdvižný vozík, kontinuální míchačky), 

hutnící techniku a nářadí. Na trase se budou pohybovat nákladní automobil s hydraulickou 

rukou a dodávka s pracovníky. Jsou navrženy dvě trasy.  
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První trasa délky 8 km, která je určena pro osobní automobily a dodávky. Tato cesta 

je omezena podjezdem pod železniční tratí. Trasa je vedené po místní komunikaci ulici 

Pardubické, která dále pokračuje na silnici I. třídy č. 31, E442 a dále po místní komunikaci ulice 

Brněnská a ulice Blodkova. 

 

 

Obrázek 6: Trasa generálního dodavatele pro dodávky a osobní automobily [2] 

Druhá trasa délky 14,7 km je určená pro ostatní dopravu, která přesahuje maximální 

průjezdnou výšku 3,2 m. Trasa vede po místní komunikaci ulice Pardubická, silnici II. třídy 

č. 324, silnici I. třídy č. 11, E442, silnici I. třídy č. 31, E442 a dále po místní komunikaci ulice 

Brněnská a ulice Blodkova. 

 

 

Obrázek 7: Trasa generálního dodavatele pro nákladní automobily [2] 
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2.4.2 Doprava strojů na zemní práce 

Stroje pro zemní práci budou zapůjčeny od firmy Ramirent s.r.o. z pobočky na adrese 

Kovová 1089, 500 03 Hradec Králové v městské části Slezské předměstí. Trasa směrem na 

staveniště začíná výjezdem z areálu firmy na místní obslužnou komunikaci ulice Kovová, dále 

na ulici Vážní, z které se napojuje na silnici II. třídy č. 308, silnici I. třídy č. 11, E422, po místní 

komunikaci ulice Brněnská a ulice Blodkova, a je dlouhá 6,7 km. Dopravu strojů zajistí firma 

Ramirent. 

 

Obrázek 8: Trasa dopravy strojů na zemní práce [2] 

2.4.3 Doprava vrtné soupravy 

Vrtná souprava má parametry nadrozměrného nákladu, její dopravu bude řešit 

specializovaná firma s trvalým povolením pro nadměrnou přepravu udělovaným Ministerstvem 

dopravy. 

Pro nadrozměrnou dopravu se zajišťují opatření dle zákona č. 48/2016 Sb., o 

pozemních komunikacích. Jedná se o úpravu rychlosti, doprovodu a dalších opatření k zajištění 

bezpečnosti a plynulosti provozu. Za nadrozměrnou dopravu je určen správní poplatek. 

Vrtná souprava bude dopravena tahačem MAN TGX 41.640 8x4 s teleskopickým 

návěsem Goldhofer STZ-L4-45/80A F1 s nájezdy a složena bude na místní komunikaci před 

staveništěm, dále se dopraví sama. 

Pilotáž bude zajišťovat subdodavatelská firma A-Z PREZIP a.s., která dopraví vrtnou 

soupravu ze svého sídla na adrese Pardubická 326, 537 01 Chrudim. Trasa je dlouhá 34,7 km a 

vede po silnici I. třídy č. 37. 
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Obrázek 9: Trasa dopravy vrtné soupravy [2] 

2.4.4 Doprava zeminy, betonového recyklátu a stavebního odpadu 

Stavební odpad, skladování zeminy betonový recyklát bude zajišťovat firma 

Atm cz a.s., která sídlí na adrese Klacovská 647, 503 11 Hradec Králové v městské části 

Svobodné Dvory. Trasa má délku 11,9 km. Výjezd z areálu firmy Atm cz s.r.o. je na místní 

komunikaci ulice Klacovská, která dále pokračuje po silnici I. třídy č. 11, 35, 31, E442 a 

pokračuje po místních komunikacích ulice Brněnská a Blodkova. K dopravě zeminy, 

betonového recyklátu a stavebního odpadu budou sloužit sklápěče Tatra T158. 

 

Obrázek 10: Trasa dopravy zeminy a odpadů [2] 
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2.4.5 Doprava výztuže 

Ocelová výztuž bude na staveniště dopravena na valníku s hydraulickou rukou, ze 

společnosti Feri s.r.o. na adrese Kampelíkova 881, 500 04 Hradec Králové. Délka trasy je 

9,1 km. Trasa vede přes místní komunikace ulic Kampelíkova, Za Škodovkou, kde navazuje na 

silnici I. třídy č. 35, 31, E442 a dále po místní komunikaci ulice Brněnská a ulice Blodkova. 

 

Obrázek 11: Trasa dopravy výztuže [2] 

2.4.6 Doprava čerstvého betonu 

Čerstvý beton bude na staveniště kontinuálně dopravován mixy z betonárny 

společnosti Cemex Czech Republic, s.r.o. se sídlem Bratří Štefanů 986, 500 03 Hradec Králové 

dle potřeby. Betonárna je od staveniště vzdálena 6,5 km, to je asi 10 minut cesty. Pro zimní 

provoz je betonárna vybavena zařízením pro ohřev vody a zásobníků kameniva teplým 

vzduchem. Betonová směs bude dopravována domíchávačem Stetter C3 řady Basic Line, 

AM 15 C. 

 

Obrázek 12: Trasa dopravy čerstvého betonu [2] 
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2.4.7 Materiál a ostatní doprava 

Zdící materiál, izolace, a další materiál a nářadí bude na staveniště dopraveno 

dodávkou ve vlastnictví dodavatele stavby z firmy DEK a.s. na adrese Kovová 1191, 500 03 

Hradec Králové. Trasa směrem na staveniště začíná výjezdem z areálu firmy na místní 

obslužnou komunikaci ulice Kovová, dále na ulici Vážní, z které se napojuje na silnici II. třídy č. 

308, silnici I. třídy č. 11, E422, po místní komunikaci ulice Brněnská a ulice Blodkova, a je 

dlouhá 6,4 km.  

 

Obrázek 13: Trasa dopravy nářadí a drobného materiálu [2] 
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3.1 Obecné informace o stavbě 

3.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Residence Blodkova 

Místo stavby:   Hradec Králové, Třebeš 

    Okres: Hradec Králové 

    Kraj: Královehradecký kraj 

Hlavní investor:   STYLHOME HK s.r.o. 

    Pardubická 118/79 

    500 04 Hradec Králové 

Generální projektant:  Ing. Tomáš Koblása 

    Tel.: 777 820 790 

    Email: koblasa@tiscali.cz 

Dodavatel stavební části: STYLHOME HK s.r.o. 

    Pardubická 118/79 

    500 04 Hradec Králové 

Termín zahájení stavby:  1.3.2021 

Termín dokončení stavby: 9.9.2022 

Dohodnutá lhůta výstavby: 19 měsíců 

Přibližné náklady na stavbu: 48 842 233,-Kč 

Výměra parcely:  1 645 m2 

3.1.2 Informace o rozsahu stavby 

SO.01 – Bytový dům: zastavěná plocha: 521 m2  

obestavěný prostor: 6 512 m3 

3.1.3 Stavební objekty 

Stavební objekty: 

OS.01  Bytový dům 

Inženýrské objekty: 

SO.03  Chodníky veřejné 

SO.04  Opěrné zdi 

SO.05  Bourací práce 

SO.06  Teplovodní přípojka 

SO.07  Vodovodní přípojka 

SO.08  Kanalizační přípojka 

SO.09  Přeložka kanalizační přípojky 

SO.10  Likvidace dešťových vod 

SO.11  Přeložka splaškové přípojky 

SO.12  Přeložka kabelu S.E.K. 
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SO.13  Přeložka kabelu V.O. 

SO.14   Napojení na distribuční soustavu NN společnosti ČEZ distribuce 

SO.15  Sjezd z místní komunikace 

SO.16  Připojení k síti S.E.K. 

SO.17  Venkovní rozvody 

SO.18  Sadové úpravy 

3.1.4 Informace o stavu a rozsahu staveniště 

Požadavky na zajištění staveniště jsou uvedeny v nařízení vlády 591/2006 Sb. O 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Naše staveniště bude zařízeno a užíváno dle uvedeného předpisu. Pro zařízení staveniště bude 

využit pozemek investora.  

Staveniště se nachází v jižní části města Hradec Králové v zastavěné oblasti, bude 

přístupné z jižní strany pozemku, kde bude vybudován vjezd na staveniště. Vjezd bude z místní 

obslužné komunikace ulice Blodkova navazující na ulici Brněnská, která je napojena na silnici I. 

třídy č. 35. Parcela staveniště má katastrální číslo 480/9. Plocha parcely má rozlohu 1 645 m2 

obdélníkového tvaru a nachází se v zastavěném stabilizovaném území. Stavební pozemek je 

napojitelný na dopravní a technickou infrastrukturu. Na stavebním pozemku se nachází 

stávající stavba pekárny, která bude před zahájením stavební práce zcela odstraněna. Součástí 

bouracích prací bude i odstranění stávajících zpevněných ploch a odstranění stávajících 

přípojek inženýrských sítí. Na pozemku se nachází několik stromů a křovin určených ke kácení. 

Náhradní výsadba za kácení stromů bude umístěna na stavebním pozemku stavebníka 

bytového domu.  

Staveniště bude oplocené mobilním oplocením výšky 2 m, založeném na nosných 

patkách a opatřeném neprůhlednou plachtou.  Vjezd na staveniště, který bude zároveň sloužit i 

jako výjezd, bude přístupný po místní veřejné komunikaci ulice Blodkova ve vlastnictví města 

Hradec Králové. Na vjezdu bude umístěna uzamykatelná brána, která bude bránit 

nepovolenému vstupu osob a vjezdu vozidel na staveniště. Vnitrostaveništní komunikace bude 

vytvořena z recyklované štěrkové drti frakce 0/32 o mocnosti 150 mm, zhutněné vibračním 

válcem. Stejným, způsobem budou zhutněny plochy pro umístění stavebních buněk, a plochy 

pro skladování. 

3.1.5 Sítě technické infrastruktury 

Správci příslušných sítí provedou před zahájením prací vytyčení stávajících sítí, 

nacházejících se v blízkosti staveniště. Stavba obsahuje také přeložky kanalizační, splaškové 

kanalizace, kabelu S.E.K., kabelu V.O. (SO.09, SO.11, SO.12 a SO.13) a vybudování nových 

přípojek teplovodní, vodovodní, kanalizační, NN, SEK (SO.06, SO.07, SO.08, SO.14, SO.16), které 

budou napojeny na stávající rozvody technické infrastruktury. Pro provoz staveniště budou 

osazeny staveništní podružné přípojky včetně podružného měření. 

3.1.6 Napojení na inženýrské sítě 

Před zahájením výstavby SO.01 budou zřízeny dočasné přípojky inženýrských sítí. 

Staveniště proto bude zásobováno vodou potřebnou pro provoz umýváren, WC, ošetřování 

betonu apod. pomocí dočasných rozvodů vody, napojených do vodoměrné šachty. Elektřina 

využívaná např. pro vytápění a osvětlení buněk, pohon stavebních strojů apod. bude 

rozváděna po staveništi z hlavního staveništního rozvaděče napojeného v instalačním sloupku 

stavby do jednotlivých podružných staveništních rozvaděčů. Přípojky budou vedeny po zemi, 
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podél hranice pozemku. V místech křížení s vnitrostaveništní komunikací budou rozvody 

chráněny ocelovými přejezdovými můstky. V zimním období bude potrubí v případě poklesu 

teplot obaleno do izolačního materiálu. 

3.1.7 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů 

Pro zajištění před krádežemi bude staveniště opatřeno uzamykatelnou bránou, ze 

stejného důvodu budou uzamykatelné i všechny sklady a staveništní buňky. Pracovní doba 

bude jednosměnná s pracovní dobou od 7:00 do 15:30 hod. Nebude tak narušen noční klid 

nadměrným hlukem či vibracemi ze stavebních strojů používaných při stavební činnosti. Při 

práci se závěsnými břemeny bude zakázán jejich pohyb nad oblastmi vyznačenými ve 

výkresech zařízení staveniště. 

3.1.8 Stavby vyžadující ohlášení 

Stavby, které vyžadují ohlášení jsou vypsány v §103 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební 

zákon. Konkrétně pro tuto stavbu bude třeba ohlášení pro mobilní oplocení staveniště, 

stavební buňky – kanceláře, sklady, šatny a umývárny. 

3.2 Doprava na staveništi 

3.2.1 Horizontální doprava 

Horizontální dopravu bude zajišťovat Tatra T158 s hydraulickou rukou. Nákladní 

automobil bude sloužit k primární dopravě materiálu na staveniště. Hlavním převáženým 

materiálem budou palety se všemi zdícími prvky Porotherm. Jako další bude zajišťovat dopravu 

tahač Volvo FH13 540 42T doplněn o 3 nápravový valníkový návěs Schwarzmuller. Tato 

souprava bude sloužit pro dopravu výztuže. 

3.2.2 Vertikální doprava 

Pro vertikální dopravu je navržen věžový jeřáb POTAIN IGO 32. Tento jeřáb bude 

dopravovat veškeré stavební materiály do úrovní dalších pater. 

3.3 Objekty zařízení staveniště 

3.3.1 Provozní objekty 

3.3.1.1 Oplocení 
Areál staveniště bude po obvodu oplocen mobilním oplocením výšky 2,0 m CITY od 

výrobce TOI TOI sanitární systémy s.r.o. V jižní části staveniště bude staveniště vybaveno 

uzamykatelnou bránou o šířce 5,3 m a výšce 2,0 m. Na příjezdové bráně budou umístěny 

informační a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, při jehož 

porušení by mohlo dojít ke zranění osob. 

 

Obrázek 1: Přenosné oplocení [3] 
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Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zajistí zhotovitel stavby rozmístění 

informačních tabulí a značek. Informační tabule budou umístěny na hranici staveniště na 

viditelném místě na mobilním oplocení. Dále bude upraveno dopravní značení na přilehlé 

komunikaci v blízkosti vjezdu na staveniště viz příloha P.3 Úprava dopravy v okolí staveniště. 

           

Obrázek 2: Dopravní značení a informační tabule [33] 

3.3.1.2 Staveništní buňky 
Staveništní buňky budou situovány v severovýchodní části staveniště. Budou 

ukládány na 2 smrkové hranoly do přední a zadní části kontejneru a 1 smrkový hranol do 

prostřední části kontejneru. Hranoly budou ukládány vodorovně s kratší délkou buňky. 

Vzhledem k velikosti staveniště budou buňky ukládány i na sebe, pro přístup k nim bude 

zbudováno dřevěné schodiště šířky 1,5 m a pochůzí prostor š. 1,5 m, který bude opatřen 

ochranným zábradlím proti pádu osob. Sanitární buňka bude napojena na zdroj pitné vody a 

kanalizaci. Do obytných buněk a kanceláře stavbyvedoucího bude napojena elektrická energie 

z provizorní přípojky. 

3.3.1.3 Plochy a skládky zařízení staveniště 
Celá plocha staveniště bude zpevněna násypem ze zhutněného recyklátu 0/32 

o mocnosti 150 mm. Drobný materiál a nářadí budou ukládány v uzamykatelných 

kontejnerech. Pro venkovní skladování jsou vymezeny plochy. 

3.3.1.3.1 Zpevněné skladovací plochy 
Naskladňování materiálu bude probíhat dle aktuálních potřeb stavby, nejlépe 

na daný záběr, popřípadě bude naskladněn na staveništní skládky. Materiál bude navezen vždy 

na začátku pracovní směny, v případě naskladnění skládek může proběhnout v časech 

technologických přestávek, kdy je na staveništi menší provoz. Materiál bude přemisťován 

primárně věžovým jeřábem.  

Skladovací plochy se budou v jednotlivých etapách lišit dle možností staveniště 

a potřeb na skladování materiálu. 

Označení Skladovaný materiál Plocha [m2] 

Zemní práce a hrubá spodní stavba 

S2 Skládka bednění 15 

S3 Skladovací a manipulační plocha 60 

Hrubá vrchní stavba 

S2 Skládka bednění 24 

S3 Skladovací a manipulační plocha 140 
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Dokončovací práce 

S2 Skládka lešení 24 

S3 Skladovací a manipulační plocha 140 

Tabulka 1: Přehled skladovacích ploch ZS 

3.3.1.3.2 Uzamykatelné sklady 
Drobnější materiál a nářadí bude ukládáno v uzamykatelných skladových 

kontejnerech a dále v prostorách budovaného objektu, a to zejména během dokončovacích 

prací. Je třeba dbát, aby při ukládání materiálů v objektu nedocházelo k přetěžování 

konstrukce. V objektu budou uskladňovány zejména prvky, které je třeba chránit před vodou 

(například minerální vata). 

 

Obrázek 3: Schéma skladového kontejneru [4] 

 

3.3.1.4 Kancelář  
Na staveništi bude dvojitá buňka sloužící jako kancelář stavbyvedoucího, mistra, 

technického personálu a bude také sloužit jako prostor pro schůzky a jednání. Buňka bude 

vytápěná s přívodem elektrické energie. Kancelář bude uložena na zpevněnou plochu 

z betonového recyklátu. Kancelář bude mít výhled na vjezdovou bránu na staveniště a bude 

určen pracovník zodpovědný za pohyb osob a materiálu na/ze staveniště. 

Požadovaná plocha na osobu 

Stavbyvedoucí 5 – 20 m2 

Mistr, technický personál 8 – 12 m2 

Minimální požadovaná plocha celkem 

Min. 1 stavbyvedoucí, 1 mistr, 1 tech. personál 5+8+8 = 21 m2 

Navrhovaná plocha 30 m2 

Tabulka 2: Návrh kanceláře 
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Obrázek 4:Schéma kanceláře [4] 

3.3.1.5 Osvětlení na staveništi 
Pro práci ve snížené viditelnosti budou staveniště osvětlovat halogenové reflektory. 

Umístěné budou na stavebních buňkách, kde budou osvětleny skladové kontejnery 

s materiálem a ručním nářadím a staveniště. Další reflektory budou umístěné na věžovém 

jeřábu. Všechny reflektory budou umístěné a nasměrované tak, aby neoslňovaly jiné prostory 

než staveništní. Práce v nočních a večerních hodinách se nepředpokládají. 

3.3.1.6 Likvidace odpadu 
Na staveništi bude kontejner o objemu 9 m3 na objemnější materiál, jako například 

dřevo, beton nebo ocel a dále plastové velkoobjemové kontejnery o objemu 1,1 m3 na tříděný 

odpad, celkem 4 ks na papír, plast, sklo a směsný odpad. Odpady budou tříděny a průběžně 

odváženy. 

3.3.2 Výrobní objekty 

3.3.2.1 Prostor pro přípravu výztuže 
Výztuž bude na staveniště dovážena již armovaná k uložení, popřípadě naohýbaná, 

vázat se bude do bednění 

3.3.2.2 Prostor pro přípravu bednění 
Bednění bude přepravováno ze skládky bednění přímo na daný objekt, kde bude 

skládáno. 

3.3.2.3 Výroba směsí 
Zdící malta a štukové omítky budou vyráběny v míchacím centru pomocí 

kontinuálních míchaček s přívodem vody a elektrické energie. 

3.3.3 Sociální a hygienické objekty 
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3.3.3.1 Šatny 
Pro pracovníky budou jako šatny sloužit stavební buňky. Šatny jsou dimenzovány pro 

nejvyšší předpokládaný počet pracovníků vyskytujících se na staveništi současně.  

Požadovaná plocha  

Dělníci  1,5 m2 

Plocha buňky 15 m2 

Návrh  

Maximální počet dělníku na staveništi 20 

Požadovaná plocha 30 m2 

Počet buněk 2 ks 

Dostupná plocha 30 m2 

Tabulka 3: Návrh počtu šaten  

 

 

 

Obrázek 5: Schéma buňky šaten [4] 

3.3.3.2 Hygienické zázemí 
Jako hygienické zázemí pro pracovníky budou sloužit sanitární kontejnery 

Požadované vybavení 

1 umyvadlo 10 osob 

1 sprcha 15 osob 

1 WC + pisoár 10 osob 

2 WC + pisoár 11 – 50 osob 

Vybavení 1 sanitárního kontejneru 
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4 umyvadla 40 osob 

2 WC + 2 pisoáry 50 osob 

2 sprchy 30 osob 

Návrh 

Maximální počet dělníků na stavbě 20 

Počet buněk 1 ks 

Tabulka 4: Návrh počtu sanitárních buněk 

 

 

Obrázek 6: Schéma sanitární buňky [4] 

3.4 Staveništní přípojky 

3.4.1 Elektrická přípojka 

Staveniště bude napojeno na stávající vedení vysokého napětí 22 kW ukončené 

v kabelové šachtě. Na staveniště bude přivedeno k transformátoru a dále ke staveništnímu 

rozvaděči. Z hlavního staveništního rozvodu bude elektrická energie dovedena k jeřábu do 

vedlejšího staveništního rozvodu a odtud k míchacímu centru, stavebnímu výtahu, jeřábu, 

kanceláři stavbyvedoucího a do míst zázemí pracovníků. Pro dokončovací práce bude elektřina 

rozvedena do všech podlaží. Rozvody budou vedeny po zemi a nad zemí, v místech přejezdů 
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budou rozvody chráněny ocelovým přejezdovým můstkem. Výsledná hodnota příkonu 

elektrické energie bude stanovena součtem výkonů zařízení používaného během realizace 

současně. 

3.4.1.1 Výpočet potřeby elektrické energie 
Vztah pro výpočet příkonu pro ZS: 

S = 1,1 ∗ √(〖(0,5 ∗ 
1 + 0,8 ∗ 
2 + 
3) +  (0,7 ∗ 
1)〗^2 ) [kW] 

kde 1,1 koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu 

 0,5 koeficient současnosti elektrických motorů 

 0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

 0,7 fázový posun 

 P1 součet štítkových výkonů elektrospotřebičů [kW] 

 P2 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel [kW] 

 P3 součet výkonů venkovního osvětlení [kW]  

Stavební stroj Příkon 
[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkový 
příkon 
[kW] 

Věžový jeřáb 12 1 12 

Kontinuální míchačka 4 2 4 

Ponorný vibrátor 0,465 2 0,93 

Okružní pila 1,4 1 1,4 

Úhlová bruska 2 1 2 

P1 – příkon elektrických strojů 20,33 

Vnitřní osvětlení (a vytápění) Příkon 
osv. 
[kW] 

Příkon 
vyt. 

[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkový 
příkon 
[kW] 

Kancelář 0,288 4 1 4,288 

Obytný kontejner 0,144 2 2 4,288 

Sanitární kontejner 0,144 2 2 4,288 

Skladový kontejner 0,144 - 1 0,144 

P2 – příkon vnitřní osvětlení 13,008 

Vnější osvětlení Příkon 
[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkový 
příkon 
[kW] 

Halogenový reflektor 0,5 6  3 

Vytápění – naftové topidlo Master B150CED 0,23 4 0,92 

P3 – příkon vnější osvětlení 3,92 

Tabulka 5: Výpočet potřeby elektrické energie pro ZS 

� = �, � ∗ �(�, � ∗ ��, �� + �, � ∗ ��, ��� + �, ��) +  (�, � ∗ ��, ��)� = ��, � [kW] 

Nutný příkon energie pro stavbu je 16,6 kW. 
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3.4.2 Vodovodní přípojka 

Pro zařízení staveniště bude zařízena provizorní vodovodní přípojka, která bude 

napojena na stávající řád v ulici Blodkova. Provizorní přípojka povede k sanitárním 

kontejnerům a míchacímu centru. 

3.4.2.1 Voda pro provozní účely 
Dimenze potrubí pro provozní účely je na základě uvažované maximální potřeby 

vody. 

�� =   !∗"#

$∗%&''
 [l/s], 

kde Qa množství vody, 

 Sv spotřeba za den, 

 kn koeficient nerovnoměrnosti odběru  

  (pro provozní účely 1,5), 

 t čas odběru v hodinách 

Spotřeba vody při betonáži ŽB monolitických konstrukcí 

Použití Množství  Střední norma [l/MJ] Spotřeba vody [l/den] 

Ošetřování betonu 460 m2 30 1380 

Celkem 13 800 

Spotřeba vody při mytí vozidel 

Typ vozidla Množství [MJ] Střední norma [l/MJ] Spotřeba vody [l/den] 

Nákladní vozidlo 2 1 250 2 500 

Osobní vozidlo 3 200 600 

Celkem 3 100 

13 800 + 3 100 16 900 

Tabulka 6: Výpočet vody pro provozní účely 

�� =  (& )''∗(,*
+∗%&''

 = 0,88 l/s. 

3.4.2.2 Voda pro hygienické účely 
Maximální potřeba vody pro hygienické a sociální účely z maximálního počtu 

pracovníků na staveništi. 

Použití Spotřeba [l/os den] Počet osob Spotřeba vody [l/den] 

Umyvadla, WC 40 25 1 000 

Sprcha 45 25 1 125 

Celkem 2 125 

Tabulka 7: Potřeba vody pro hygienické účely 
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Výpočet průtoku vody pro určení dimenze potrubí výpočtu ze vztahu (počet 

pracovníků * norma spotřeby vody vypočtena v tabulce) 

�, =
-.∗/0∗"#

$∗%&''
 [l/s], 

kde Qb množství vody, 

 Pp počet pracovníků, 

 kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 

  (pro hygienické účely 2,7), 

 t čas odběru v hodinách  

�, = 1(1*∗1,2
+∗%&''

 = 0,19 l/s 

3.4.2.3 Voda pro požární účely 
Voda pro požární účely bude čerpána z hydrantu, který se nachází v komunikaci před 

vjezdem na staveniště. 

3.4.2.4 Celková spotřeba vody 
Dimenze přípojky se stanoví ze součtu průtoků vody pro zařízení staveniště. 

Qc = Qa+Qb 

Qc = 0,88+0,19 = 1,07 l/s 

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

DN [“] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 

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

Tabulka 8: Dimenze přípojky vody 

Voda pro staveništní účely bude připojena tlakovou hadicí DN 32 mm, připojení na 

vodovod DN 200. 

3.4.3 Kanalizační přípojka 

Sanitarní kontejnery zařízení staveniště budou napojeny kanalizační přípojkou. 

Přípojka bude napojena do stávající kanalizační šachty v ulici Blodkova. 
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3.5 Náklady na ZS 

Název Množství 
[MJ] 

Cena 
[Kč/MJ] 

Doba 
[měs] 

Celková cena 
[Kč] 

1) Přípojky 539 310 

Vodovod 17,5 m 2 500 - 43 750 

Transformátor 1 ks 15 800 16 252 800 

Hl. rozvaděč s el.měrem 1 ks 1 380 16 22 080 

Stav. rozvaděč k jeřábu ks 1 230 16 19 680 

Elektřina 120 m 1 000 - 120 000 

Kanalizace 27 m 3 000 - 81 000 

2) Kontejnery stavební 517 030 

Doprava tam a zpět 2x 6 km 30 - 180 

Nakládka a vykládka 6 ks 1 000 - 6 000 

Kancelář (sestava 2 ks) 1 ks 8 000 16 128 000 

Šatny 2 ks 4 000 16 128 000 

Sanitární kontejner 1 ks 12 500 16 200 000 

Sklad 1 ks 2 900 16 46 400 

Úklid kontejnerů - - - 8 450 

3) Zpevněné plochy 175 600 

Zřízení a odstranění 
zpevněných ploch tl. 200 mm 

742 m2 200 - 148 400 

Panely betonové 68 m2 400 - 27 200 

4) Další prvky ZS 663 680 

Oplocení 168 m 110 16 295 680 

Kontejnery na odpad 1 ks 2 500 16 40 000 

Kontejner plast. na odpad 4 ks 5 000 - 20 000 

Doprava, montáž a demontáž 
věžového jeřábu 

1 ks 200 000 - 200 000 

Dopravní značky 9 ks 750 16 108 000 

5) Energie 840 000 

Voda m3 101,38  350 000 

Elektřina kWh 4,69  250 000 

Naftová topidla 4 ks 12 000 5 240 000 

Celkem 2 735 620 

Tabulka 9: Stanovení nákladů na zařízení staveniště 
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3.6 Likvidace ZS 

Všechny zapůjčené kontejnery a další prvky ZS budou vyklizeny, odpojeny a 

navráceny. Staveništní komunikace a zpevněné plochy budou kompletně odvezeny na skládku. 

Budou zrušeny přípojky vody a elektrické energie. 

Po odstranění staveniště budou probíhat práce na dalších stavebních objektech 

(SO.10 – Likvidace dešťových vod, SO.04 – Opěrné zdi, SO.02 – Zpevněné plochy, SO.03 – 

Chodníky veřejné, SO.16 Připojení k síti SEK, SO.17 – Venkovní areálové rozvody, SO.15 – Sjezd 

z místní komunikace a SO.18 – Sadové úpravy). 

3.7 Požární bezpečnost na staveništi 

Vzhledem k tomu, že budou používány i hořlavé materiály, budou na staveništi 

umístěny hasicí přístroje. V obytné staveništní buňce pro zaměstnance a v buňce 

stavbyvedoucího budou umístěny hasicí přístroje s práškovou náplní 6 kg ABC s hasicí 

schopností 34A, každé buňce jeden kus. Zdroj požární vody bude zajištěn z hydrantu z přilehlé 

komunikace, který je vzdálen 10 m od staveništní brány. 

3.8 Ochrana životního prostředí 

V průběhu výstavby je nutné dbát na minimální zatěžování životního prostředí. 

Staveniště bude opatřeno kontejnery na odpad vzniklý pracovníky na stavbě a ze stavebního 

procesu, zejména suť a obalové materiály, které budou umístěny u stavebních buněk. Odpady 

budou třízeny dle katalogu odpadů a budou ekologicky likvidovány na určené skládky. Odpady 

ze stavební výroby budou shromažďovány na kontejner, odkud budou odváženy na skládku. 

Odvoz odpadů ze staveniště bude zajišťovat firma Atm cz a.s. Při provádění prací s nasazením 

motorové techniky může docházet k úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. Pro případ 

havárie bude v buňce stavbyvedoucího umístěna havarijní souprava. Vždy po přerušení práce 

daného stroje se pod jeho olejovou nádrž umístí plechová vana, do které budou případné 

odkapy kapalin zachyceny. V případě úniku provozních kapalin do půdy bude provedeno její 

odstranění a následné ošetření sorbentem zasaženého prostoru. 

Během výstavby je nutné dbát na následující předpisy: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

- Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů. 

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů 

- Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

- Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového hospodářství České republiky pro 

období 2015-2024. 

3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, 

jejich dodržování bude hlídáno stavbyvedoucím a případně mistrem v nepřítomnosti 

stavbyvedoucího. Na staveništi se smí pohybovat pouze povolané osoby, případně osoby 

v doprovodu těchto povolaných osob. Všichni pracovníci budou proškoleni o provádění dané 

činnosti. Pro veškeré osoby platí při pohybu na staveništi povinnost nosit reflexní vestu, 

ochrannou přilbu a pevnou obuv. 
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Prováděné práce smějí vykonávat pouze ti pracovníci, kteří disponují příslušným 

odborným vzděláním v dané oblasti nebo proškolením. Tam, kde je potřeba se musí pracovníci 

prokázat danými platnými průkazy (jeřábnickými, svářečskými, vazačskými průkazy apod.). 

Pomocní pracovníci musí absolvovat alespoň školení pro dané činnosti, které budou vykonávat. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude řídit především následujícími předpisy: 

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

- 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. 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 č. 361/2007 Sb., který se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v plném znění. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

3.10 Výkresy zařízení staveniště 

- P.10 Zařízení staveniště I – hrubá spodní stavba 

- P.11 Zařízení staveniště II – hrubá vrchní stavba 

- P.12 Zařízení staveniště III – dokončovací práce 
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4.1  Stroje pro zemní práce 

4.1.1 Vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 

Vrtná souprava bude používána pro vyvrtání pilot a umístění výztuže. Doprava vrtné 

soupravy bude zajištěna specializovanou firmou s trvalým povolením pro nadměrnou dopravu 

vydávanou Ministerstvem dopravy. Dopravena bude na tahači s podvalníkem a vyložena 

na areálové komunikaci, po které se již přepraví sama. 

 

Obrázek 1: Vrtná souprava [24] 

 

Obrázek 2: Schéma rozměrů vrtné soupravy [24] 

 

 

 

 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 49 t 

Max. průměr vrtu s výpažnicí 1,2 m 

Max. hloubka vrtu 41 m 

Přepravní délka 16,82 m 

Přepravní šířka 3,0 m 

Přepravní výška 3,4 m 

Povolený náklon před/vzad 15°/5° 

Rychlost pojezdu 1,5 km/h 

Tabulka 1: Technické parametry vrtné 
 soupravy [24] 



69 
 

4.1.2 Dozer na pásovém podvozku CAT D3K 

Dozer bude využit pro skrývku ornice a rozhrnutí betonového recyklátu při tvorbě 

zařízení staveniště. Dozer bude dopraven nákladním automobilem s podvalníkem. 

Technické parametry: 

Objem radlice 1,5–1,7 m3 Délka 4,266 m 

Šířka radlice 2,646 m Šířka 1,902 m 

Provozní hmotnost 7,8-8,1 t Výška 2,716 m 

Tabulka 2: Technické parametry dozeru [26] 

 

Obrázek 3: Schéma pásového dozeru [26] 

4.1.3 Rypadlo nakladač CAT 434 

Rypadlo-nakladač je na stavbě určen pro výkop stavební jámy a náklad výkopku na 

nákladní automobil pro odvoz na skládku zeminy. Dále bude využit pro rozprostření podkladní 

vrstvy štěrkodrtě ve stavební jámě a pro zřízení/likvidaci zařízení staveniště pro nakládání 

betonového recyklátu. 

Technické parametry: 

Délka 6,120 m Objem nákladní lopaty 1,15 m3 

Výška 2,801 m Max. hloubkový dosah 5,300 m 

Šířka 2,368 m Max. dosah 6,600 m 

Provozní hmotnost 10 t Max. výška nakládání 2,666 m 

Tabulka 3: Technické parametry rypadlo nakladače [26] 

 

Tabulka 4: Schéma rypadlono-nakladače [26] 
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4.1.4 Vibrační válec CAT CB32B 

Vibrační válec bude využíván k hutnění zeminy, štěrkodrti a betonového recyklátu. Na 

staveniště bude vibrační válec dopraven nákladním automobilem s podvalníkem. 

Technické parametry: 

Pracovní hmotnost 2,9 t 

Pracovní šířka 1,3 m 

Rychlost pojezdu 3 km/h 

Tabulka 5: Technické parametry vibračního válce [26] 

 

Obrázek 4: Schéma rozměrů vibračního válce [26] 

4.1.5 Vibrační deska Bomag BPR 35/40 

Vibrační deska bude využívána během zemních prací k hutnění v méně přístupných 

místech. Na staveniště bude deska dovezena na valníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Hmotnost 205 kg 

Pracovní rychlost, max 27 m/min 

Palivo Natural 95 

Pracovní šířka 600 mm 

Odstředivá síla 35 kN 

Tabulka 6: Technické parametry [30] 

Obrázek 5: Vibrační deska Bomag [30] 
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4.1.6 Kladivo bourací HILTI TE2000-AVR 

Bourací kladivo bude využito pro ubourávání hlavic pilot. 

Technické údaje: 

Hmotnost 14,5 kg 

Frekvence příklepu 1800 příklepů/min 

Energie příklepu 35 J 

Maximální účinnost sekání 14200 cm³/min 

Hladina akustického tlaku 77 dB (A) 

Tabulka 7: Technické parametry [31] 

 

4.2 Stroje pro výrobu, dopravu a zpracování stavebních směsí 

4.2.1 Věžový jeřáb POTAIN IGO 32 

Rychlostavitelný věžový jeřáb POTION IGO 32 bude na stavbě sloužit k dopravě 

veškerých zdících, dopravě výztuže, prefabrikovaného schodiště a k dopravě izolací na střechu 

při dokončovacích pracích. Dopraven na stavbu bude kamionem na nápravovém valníku. 

Technické parametry: 

Nosnost při maximálním vyložení 1 100 kg Maximální výškový dosah 22 m 

Maximální nosnost 4 000 kg Příkon 12 kW 

Maximální vodorovný dosah 30 m Výška 26 m 

Tabulka 8: Technické parametry věžového jeřábu Potain Igo 32 [20] 

 

Obrázek 7: Věžový jeřáb Potain Igo 32 [20] 

Obrázek 6: Bourací kladivo [31] 
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4.2.2 Autojeřáb Terex demag AC 35 L 

Autojeřáb Terex AC 35 L bude použit pouze na osazení prefabrikovaného zábradlí, 

v ceně subdodávky prefabrikovaného zábradlí. 

Technické parametry: 

Nosnost 35 t/ 3 m Přední patky 4,786 m 

Délka výložníku 9,5 - 37,5 m Zadní patky 4, 786 m 

Délka nadstavce výložníku  8 m Max. přípustné zatížení 45 kN 

Tabulka 9: Technické parametry autojeřábu 

 

Obrázek 8: Schéma rozměrů autojeřábu 

 

Obrázek 9: Schéma dosahu autojeřábu 
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4.2.3 Autodomíchávač Stetter C3 řady Basic Line, AM 15 C 

Autodomíchávač bude používán pro dodávku čerstvé směsi potřebné pro betonáž 

železobetonových monolitických konstrukcí. 

Technické parametry: 

Typ AM 15 C 

Jmenovitý objem 15 m3 Průjezdná výška 2,671 m 

Průměr bubnu 2,4 m Výsypná výška 1,211 m 

Výška násypky 2,568 m Podvozek 6x6 nebo 6x4 

Tabulka 10: Technické parametry autodomíchávače [22] 

 

Obrázek 10: Schéma rozměrů autodomíchávače [22] 

4.2.4 Autočerpadlo BSF 28-4.11 H 

Autočerpadlo BSF 28-4.11 H bude využíváno pro čerpání betonové směsi. 

 

Obrázek 11: Schéma rozměrů autočerpadla BSF 28-4.16 H [19] 
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Technické údaje: 

Výškový dosah 27,7 m Zadní patky 2,6 m 

Boční dosah 23,8 m Výkon 110 m3/h 

Hloubkový dosah 17 m Dopravní tlak 78 bar 

Rozbalovací výška 6,5 m Průměr dopravního potrubí 125 

Počet ramen 4 Koncová hadice max. 4 m 

Přední patky 5,6 m Nádrž na vodu 610 l 

Tabulka 11: Technické parametry autočerpadla 19] 

 

Obrázek 12: Schéma dosahu autočerpadla [19] 

4.2.5 Ponorný vibrátor vysokofrekvenční PERLES AV 385 

K hutnění svislých betonových konstrukcí. 

Technické údaje: 

Typ PERLES AV 385 

Délka hadice 5 m Hmotnost 9 kg 

Průměr hlavice 38 mm Hutnící výkon 50 m3/h 

Příkon 465 W Napětí 42 V 

Tabulka 12: Technické parametry ponorného vibrátoru [32] 
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4.2.6 Plovoucí vibrační lišta PERLES RVH 200 – 2 M 

Technické údaje: 

Typ PERLES RVH 200 – 2M 

Palivo Benzín Objem motoru 25 cm3 

Délka profilu lišty 2,0 m Hmotnost 18 kg 

Tabulka 13: Technické parametry plovoucího vibrátoru [32] 

4.2.7 Rotorová hladička betonu Lumag BT900 

Bude použita ihned po zavadnutí betonu pro hlazení povrchu betonu, dopravena na 

stavbu bude na valníku. 

Technické parametry: 

Typ BT900 

Palivo Benzín Objem motoru 196 cm3 

Průměr rotoru 910 mm Hmotnost 63 kg 

Tabulka 14: Technické parametry rotorové hladičky [32] 

4.2.8 Spádová stavební míchačka 

Jedná se o míchačku s možností oboustranného vyklápění s elektrickým motorem. 

Bude použita pro míchání stavebních směsí, malt a jiných materiálů. 

 

Obrázek 13: Stavební míchačka [28] 

Technické parametry: 

Objem míchačky 160 l Frekvence 50 Hz 

Objem bubnu 140 l Výkon motoru 650 W 

Průměr otvoru bubnu 65 cm Hmotnost 58 kg 

Napětí 230 V Otáčky motoru 2800 ot/min 

Tabulka 15: Technické parametry stavební míchačky [28] 
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4.2.9 Ruční míchadlo RUBIMIX-9-N 

Ruční elektrické míchadlo stavebních směsí bude použito pro rozmíchání suchých 

maltových směsí a vody. 

Technické parametry: 

Objem směsi 65 l Frekvence 50 Hz 

Příkon 1,0 kW Napětí 230 V 

Otáčky 1st. 0-610 ot./min 
2st. 0-810 ot./min 

Hmotnost 5,5 kg 

Tabulka 16: Technické parametry ručního míchadla [32] 

4.2.10 Vysokozdvižný motorový vozík HELI G-VD25 

Čelní vysokozdvižný vozík bude používán při sekundární dopravě po staveništi. Bude 

používán k manipulaci s materiálem. 

 

Obrázek 14: Vysokozdvižný vozík HELI G-VD25 [25] 

Technické parametry: 

Vidlice Čelní Nosnost 2,5 t 

Výška zdvihu 3–6 m Hmotnost 3,8 t 

Výška  2,15 m Pohon diesel 

Tabulka 17: Technické parametry vysokozdvižného vozíku [25] 

4.2.11 Topidlo naftové Master B150 CED 

Bude použito v zimních měsících, počítáno dle průměrných měsíčních teplot od října 

do března, tj. 5 měsíců. 

Technické parametry: 

Napájení 230 V Výkon 44 l 

Příkon 280 w Teplota vzduchu 300 °C 

Palivo Nafta Průtok vzduchu 900 m3/h 

Spotřeba paliva 4,1 l/h Rozměry [mm] 1075x600x480 

Objem nádrže 44 l Možnost termostatu ano 

Tabulka 18: Technické parametry naftového topidla [32] 
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4.3 Stroje pro dopravu a manipulaci s materiálem 

Doprava materiálu a strojů bude pomocí valníku s hydraulickou rukou, drobnější 

materiál a doprava osob pak dodávkou. Stroje jsou ve vlastnictví dodavatele stavby. 

4.3.1 Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou 

Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou bude využit pro 

přepravu stavebního materiálu ze stavebnin/půjčoven/výroben na staveniště. Složení/naložení 

nákladu bude zajišťovat hydraulická ruka s dosahem necelých 13 m. 

Technické údaje: 

Nosnost 11 t 

Ložná plocha valníku 6 200 x 2 450 mm 

Příslušenství Hydraulická ruka HIAB XS 288 EP-4 

Maximální dosah 12,685 m 

Natažení hydraulického výložníku 8,3 m 

Výška zdvihu nad úrovní instalované ruky 15,3 m 

Maximální hmotnost při nejmenším dosahu 9,7 t 

Maximální hmotnost při maximálním dosahu 1,6 t 

Otočný úhel 420 ° 

Otočná rychlost 15 °/s 

Rychlost zvedání 1,5 m/s 

Hmotnost zvedacího zařízení 2 970 kg 

Hmotnost přídavného zařízení 402 kg 

Obrázek 15: Technické parametry [21] 

 

Obrázek 16: Nákladní automobil MAN 26.364 s hydraulickou rukou [21] 



78 
 

 

Obrázek 18: Diagram závislosti únosnosti                      

  

4.3.2 Sklápěč Tatra T158 

Jednostranný sklápěč bude využíván k přepravě zeminy, betonového recyklátu a 

štěrkodrti v etapě zemních prací, při budování i likvidaci ZS. 

Technické parametry: 

Objem korby 18 m3 Max. hmotnost 44 t 

Průměrná rychlost 30 km/h Max. rychlost 85 km/h 

Užitné zatížení 28,25 t Rozvor 2,15+2,3+1,32 m 

Tabulka 19: Technické parametry sklápěče [27] 

 

Obrázek 19: Schéma rozměrů sklápěče [27] 

 

Obrázek 17: Únosnost hydraulické ruky při daném dosahu [21] 



79 
 

4.3.3 Dodávka Ford Transit Maxi 

Dodávka bude využita pro přepravu osob a dopravu drobnějšího materiálů. 

Technické parametry: 

Motor / Typ 2.2 TDCI – 81 kW 

Užitečné zatížení 1 360 kg 

Objem nákladového prostoru 10,45 m3 

Ložná délka nákladového prostoru 3,229 m 

Max. šířka úložného prostoru 1,762 m 

Nakládací výška úložného prostoru 1,762 m 

Počet míst k sezení 3 

Tabulka 20: Technické parametry dodávky [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Dodávka Ford Transit [29] 
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5.1 Obecné informace 

5.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   Residence Blodkova 

Místo stavby:   Hradec Králové, Třebeš 

    Okres: Hradec Králové 

    Kraj: Královehradecký kraj 

Hlavní investor:   STYLHOME HK s.r.o. 

    Pardubická 118/79 

    500 04 Hradec Králové 

Generální projektant:  Ing. Tomáš Koblása 

    Tel.: 777 820 790 

    Email: koblasa@tiscali.cz 

Dodavatel stavební části: STYLHOME HK s.r.o. 

    Pardubická 118/79 

    500 04 Hradec Králové 

Základní údaje:   

Jedná se o objekt bytového domu, který se nachází ve městě Hradec Králové, 

v katastrálním území Třebeš, na stavebních parcele č. 480/9 v ulici Blodkova. Bytový dům je 

samostatná stavba půdorysného tvaru písmena „L“ o třech nadzemních a jednom podzemním 

podlaží, které je částečně zapuštěné. Celková výška objektu je 12,94 m. Zastavěná plocha 

objektu je 521,2 m2 a obestavěný prostor je cca 6 512,0 m3. V podzemní podlaží se nacházejí 

garáže a technické zázemí objektu. V nadzemních podlažích je dohromady 15 bytových 

jednotek, na každém podlaží 5 jednotek. Předpokládá se 45 obyvatel pro celý bytový dům. 

Jednotlivá podlaží mají konstrukční výšky 3,2 m podzemní podlaží (1PP) a 2,95 m 

nadzemní podlaží (1.-3.NP). Objekt se nenachází v žádné chráněné oblasti ani v žádném 

ochranném pásmu. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce a nemá tedy vliv 

na výstavbu. Na stavbě je nízké radonové riziko, není tedy třeba ochrany proti radonu. 

Podrobnější popis řešeného území je uveden v kapitole č. 1 – Technická zpráva 

ke stavebně technologickému projektu. 

5.1.2 Obecné informace o procesu 

Nad 1.PP bude zhotovena železobetonová monolitická stropní konstrukce z betonu 

C25/30 a výztuže z oceli B500B, tloušťky 220 mm. Ke zhotovení konstrukce bude použito 

systémové bednění Peri. 
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5.2 Připravenost a předáni staveniště 

5.2.1 Připravenost stavby 

Před zahájením prací budou dokončeny základové konstrukce. Pracoviště bude 

uklizené a suché, zbudované konstrukce budou provedeny podle PD. Před zahájením prací 

budou provedeny příslušné kontroly dle KZP a bude o nich proveden zápis do stavebního 

deníku. Předchozí práce budou provádět stejné pracovní čety, pracoviště nebude mezi těmito 

pracemi předáváno. Před zahájením prací musí být dokončená konstrukce vyzrálá a pevná. 

5.2.2 Připravenost staveniště 

Staveniště bude po celém svém obvodu oplocené mobilním oplocením s upevněnou 

neprůhlednou plachtou výšky 2 m. Plachta bude sloužit jako ochrana přilehlých veřejných 

prostorů před prachem. Příjezd na staveniště bude umožněn z jižní strany staveniště, z ulice 

Blodkova. Oplocení bude u vjezdu přerušeno uzamykatelnou bránou, která bude bránit před 

nepovoleným vstupem osob na staveniště. Zásobu vody bude zajišťovat nově zbudovaná 

přípojka z vodovodní sítě. Vnitrostaveništní komunikace bude tvořit recyklovaná zhutněná 

stavební drť tloušťky 200 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu 32-64. Komunikace 

bude obousměrná, široká 3,0 m. Na staveništi bude zřízeno buňkoviště v dostatečném 

množství pro počet pracovníků na stavbě, včetně funkčních připojení elektřiny, vody 

a kanalizace. Obsahovat bude buňku sloužící jako kancelář stavbyvedoucího, buňky 

hygienického zázemí, šatny a buňky sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu a drobného 

nářadí. Podrobné řešení koncepce staveniště je popsáno v samostatné kapitole č. 4 – 

Technická zpráva zařízení staveniště. 

5.3 Pracovní podmínky 

Staveniště bude přístupné z jižní strany, z ulice Blodkova. Jedná se o stávající 

městskou obousměrnou dvouproudou asfaltovou komunikaci širokou 6 m. Silnice je 

dostatečná pro zásobování staveniště.  

5.3.1 Obecné pracovní podmínky  

Dle harmonogramu je předpokládaná betonáž stropních konstrukcí v rozmezí 

červenec 2021 až březen 2022. Betonáž smí být prováděna pouze za teplot +5 - +30 °C. 

V případě nižších teplot než +5 °C by musely být navrženy určitá opatření, například zahřátí 

záměsové vody nebo kameniva již při výrobě betonové směsi, použití přísad urychlujících 

tuhnutí a tvrdnutí, zakrývání konstrukcí tepelnou izolací, rohožemi apod. V případě vysokých 

teplot např. přísady zpomalující tuhnutí a tvrdnutí, vodní mlžení, ošetřující nástřik 

nepropouštějící vodu, ponechání betonu v bednění po delší dobu než je nutné, použití 

cementu se sníženým vývinem hydratačního tepla apod. Betonová směs také nesmí být 

ukládána do zmrzlého bednění s ulpívajícím ledem nebo sněhem. 

Pracovní doba je stanovena od 7:00 do 15:30 s 30-ti minutovou obědovou pauzou od 

11:00 do 11:30, práce tedy budou probíhat za denního světla. Osvětlení při snížené viditelnosti 

bude zajištěno mobilním staveništním osvětlením. 

Pracovníci budou seznámeni s projektovou dokumentací a s technologickým 

předpisem pro provádění dané činnosti. Dále budou seznámeni s bezpečnostními předpisy, 

požárními předpisy a nakládáním s odpady. 
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5.3.2 Klimatické podmínky 

Práce bude stavbyvedoucím přerušena v případě snížené viditelnosti na 30 m, 

rychlost větru přesáhne 8 m/s a v případě, kdy teploty klesnou pod -10 °C. 

5.4 Materiál 

5.4.1 Beton 

Materiál Konstrukce Množství [m3] 

Svislé konstrukce 1PP 14,64 

C25/30 – XC1 Stěny ST01 – ST04 6,90 

C25/30 – XC1 Pilíře S1 – S3 2,60 

C25/ 30 – XC1 ZM 1,10 

C25/30 – XC1 Výtahová šachta 4,04 

Vodorovné konstrukce nad 1PP 99,34 

C25/30 – XC1 Stropní deska 97,62 

C25/30 – XC1 Nosníky 1,72 

Svislé konstrukce 1NP 45,51 

C25/30 – XC1 Stěny ST01 – ST11 41,47 

C25/30 – XC1 Výtahová šachta 4,04 

Vodorovné konstrukce nad 1NP 94,85 

C25/30 – XC1 Stropní deska 94,34 

C25/30 – XC1 Nosníky 0,51 

Svislé konstrukce 2NP 16,30 

C25/30 – XC1 Stěny ST03,05,06,09,10 12,26 

C25/30 – XC1 Výtahová šachta 4,04 

Vodorovné konstrukce nad 2NP 94,85 

C25/30 – XC1 Stropní deska 94,34 

C25/30 – XC1 Nosníky 0,51 

Svislé konstrukce 3NP 6,75 

C25/30 – XC1 Stěny 2,71 

C25/30 – XC1 Výtahová šachta 4,04 

Vodorovné konstrukce nad 3NP 99,43 

C25/30 – XC1 Stropní deska 95,79 

C25/30 – XC1 Nosníky PR31 – PR38 3,64 

Svislé konstrukce střecha 26,20 

C25/30 – XC1 Atika 22,12 
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C25/30 – XC1 Výtahová šachta 4,04 

Vodorovné konstrukce střecha 0,82 

C25/30 – XC1 Stropní deska nad výtahovou šachtou 0,82 

Tabulka 1: Výkaz množství betonu 

5.4.2 Výztuž 

Výztuž bude použita prutová B500B dle statických výkresů. 

Materiál Konstrukce Množství [t] 

Prutová výztuž B500B Svislé konstrukce 1PP 14,64*0,09 = 1,318 

Prutová výztuž B500B Vodorovné konstrukce nad 1PP 99,34*0,12 = 11,920 

Prutová výztuž B500B Svislé konstrukce 1NP 45,51*0,09=4,095 

Prutová výztuž B500B Vodorovné konstrukce nad 1NP 94,85*0,12=11,382 

Prutová výztuž B500B Svislé konstrukce 2NP 16,3*0,09= 1,467 

Prutová výztuž B500B Vodorovné konstrukce nad 2NP 94,85*0,12=11,382 

Prutová výztuž B500B Svislé konstrukce 3NP 9,75*0,09=0,607 

Prutová výztuž B500B Vodorovné konstrukce nad 3NP 99,43*0,12=11,93 

Prutová výztuž B500B Svislé konstrukce atika, výtah 26,2*0,09=2,358 

Prutová výztuž B500B Vodorovné konstrukce nad výtah 0,82*0,12=0,098 

Tabulka 2: Výkaz množství betonářské výztuže 

5.4.3 Bednění 

Bude použito systémové bednění PERI, pro vodorovné konstrukce stropní nosníkové 

bednění MULTIFLEX a pro svislé konstrukce bednění stěn TRIO+RUNDFLEX. Pro doplnění 

bednění bude použita třívrstvá překližka tl. 21 mm. 

5.4.3.1 Bednění svislých konstrukcí 
Svislé konstrukce podzemního podlaží mají výšku 3,0 m, nadzemní konstrukce jsou o 

výšce 2,75 m. Bednění bude provedeno podle pokynů od výrobce firmy PERI. Celá konstrukce 

musí být provedena takovým způsobem, aby byla zabezpečena proti posunu, vybočení nebo 

deformaci konstrukce. Bednění bude provedeno tak, aby se jednotlivé části po odbednění daly 

znovu použít. Při betonáži nesmí dojít k vyplavení jemných částí z betonu, proto musí být spáry 

mezi jednotlivými konstrukcemi bednění dostatečně těsné. 

Jednotlivé prostupy konstrukcí budou zaměřeny a obedněny, dále budou 

kontrolovány jejich rozměry, poloha a počet. 

Před betonáží musí být vnitřní povrch bednění očištěn od nečistot a natřen 

odbedňovacím olejem, který bude nanesen v rovnoměrných vrstvách. 

Stěnové bednění bude spojováno do sestav pomocí spojovacích zámku BFD. K úpravě 

zbytkových rozměrů do 100 mm bude použito dřevěných hranolů s kombinací zámků BFD, 

v případě rozměrů 60-360 mm bude použit vyrovnávací prvek LA s vyrovnávací závorou 

TAR 85. Vnitřní pravoúhlé rohy budou bedněny pomocí rohů Trio v kombinaci s vložením 

bednící desky šířky 900 mm proti rohům Trio. Čela stěn budou obedněny pomocí dřevěných 

hranolů a překližek, které budou připevněny vyrovnávací závorou délky 850 mm a čelní kotvou, 
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počet vyrovnávacích závor umístěných na čele stěny se liší dle výšky dle výšky panelů 

(na panely do v. 2,7 m budou použity 3 čelní závory, pro rozmezí v. 2,7 – 3,3 m budou použity 

4 čelní závory). K zajištění stability bude bednění zajištěno opěrami zafixovanými k zemi. 

Přesný výkaz bednění bude proveden ve spolupráci s firmou Peri, v tabulce jsou uvedeny pouze 

celkové m2 bednění. 

Umístění Systémové plošné prvky Množství 

1.PP, v. 3,0 m PERI TRIO v. 3,3 m   64 m2 

1.NP, v. 2,75 m PERI TRIO v. 1,2+1,2+0,6 m 844 m2 

2.NP, v. 2,75 m PERI TRIO v. 1,2+1,2+0,6 m 317 m2 

3.NP, v. 2,75 m PERI TRIO v. 1,2+1,2+0,6 m   64 m2 

Atika, v. 1,0 m PERI TRIO v. 1,2 m 235 m2 

Tabulka 3: Výkaz systémových plošných prvků bednění stěn 

5.4.3.2 Bednění vodorovných konstrukcí 
Stropní konstrukce budou bedněny systémovým bedněním Peri Multiflex. Budou 

použity bednící desky z třívrstvé překližky v rozměrech 2 500x500x21 mm a 1 500x500x21 mm, 

zbytkové rozměry a čela desky budou dořezány z třívrstvé překližky. Podpěrnou konstrukci 

budou tvořit příhradové nosníky GT 24 v různých délkách, stropní podpěry PEP 30-300 osazené 

spouštěcí nebo přímou hlavicí a opěrnou trojnožkou. Čela bednění budou ukotvena bednícími 

sloupky 105 přichycené do zdiva, základní rámy AW přichycené do konstrukce bednění. Budou 

osazena ochranná konstrukce proti pádu, která bude složena ze sloupků zábradlí HSGP 

a dřevěnými prkny tl. 15 mm. Prostupy a malé průvlaky budou vybedněny z desek třívrstvé 

překližky a podepřené dřevěnými hranoly. Vzhledem k proměnlivosti stropních desek uvádím 

pouze celkové m2. Množství bednění a kladečské plány dodá firma Peri na základě výpočtů a 

jejich software. Schéma konstrukce bednění pro stropní konstrukci nad 1. NP viz příloha č. XX.  

Konstrukce Plocha bednění 

Stropní konstrukce nad 1.PP 

Deskový strop 452,584 m2 

Čela stropních desek (vč. prostupů) 32,34 m2 

Průvlaky 16,565 m2 

Stropní konstrukce nad 1.NP 

Deskový strop 452,584 m2 

Čela stropních desek (vč. prostupů) 32,34 m2 

Průvlaky 16,347 m2 

Stropní konstrukce nad 2.NP 

Deskový strop 452,584 m2 

Čela stropních desek (vč. prostupů) 32,34 m2 

Průvlaky 10,092 m2 

Stropní konstrukce nad 3.NP 

Deskový strop 452,104 m2 
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Čela stropních desek (vč. prostupů) 31,64 m2 

Průvlaky 11,61 m2 

Stropní konstrukce nad dojezdem výtahu 

Deskový strop 2,896 m2 

Čela stropních desek (vč. prostupů) 8,18 m2 

Tabulka 4: Výkaz ploch bednění stropních konstrukcí 

5.4.4 Doplňkový materiál 

Jako doplňkový materiál bude použit překližka pro bednění prostupů, odbedňovací 

přípravek, distanční podložky, hřebíky, odbedňovací přípravek, profily pro řízené pracovní 

spáry. 

5.5 Doprava 

5.5.1 Primární doprava 

Jedná se o dopravu z výrobny/prodejny/skladu na staveniště. Betonová směs bude 

dopravena na staveniště z betonárky, která sídlí v Hradci Králové a je vzdálená od staveniště 

6,5 km. Čerstvá betonová směs bude dopravena v autodomíchávači Stetter C3, řady Basic Line, 

AM 15 C. Výztuž bude dopravena ze společnosti Feri s.r.o., vzdálené 9,1 km od staveniště na 

valníku s hydraulickou rukou. Bednění bude dovezeno na valníku s hydraulickou rukou ze sídla 

zhotovitele firmy Stylbau, s.r.o., bude využito trasy pro nákladní automobily, která je dlouhá 

14,7 km. Řezivo na výrobu dořezů bednění bude dopraveno valníkem s hydraulickou rukou 

z firmy Dřevocentrum CZ, a.s., která je od staveniště vzdálená 6,8 km. Drobný materiál a 

pracovníci budou dopravování na staveniště dodávkou Ford Transit.  

5.5.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava zajišťuje přepravu materiálu po staveništi. Přesun bednění, 

výztuže a ostatních těžkých břemen bude zajištěn pomocí jeřábu Potain IGO 32. V místech, kde 

nelze jeřáb použít budou břemena přesouvána na místo uložení pomocí vysokozdvižného 

vozíku. Betonová směs bude přepravována na místo uložení pomocí autočerpadla BSF 28-

4.11H.  

5.6 Skladování 

Veškeré plochy pro skladování budou rovné, zpevněné a odvodněné. Skladovací 

plochy jsou znázorněny v příloze č. 4 – Technická zpráva zařízení staveniště. Materiál bude 

skladován tak, aby vznikly průchozí uličky šířky min. 600 mm (průchod bez přenášení 

břemene). Vzhledem k dispozici a velikosti staveniště budou dodávky materiálu koordinovány 

tak, aby bylo co největší množství dodaného materiálu využito přímo při práci na stavbě. 

Výztuž – 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. 

Bednění – prvky bednění budou skladovány na předem určených skládkách a na 

základové desce objektu. Systémové bednění bude dopraveno a skladováno na systémových 
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paletách a v kontejnerech, které jsou stohovatelné, ukládány mohou být však jen do maximální 

výšky 1,8 m. Materiál bude proti povětrnostním vlivům chráněn přikrytím plachtou.  

Distanční prvky – 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 plachtou před nepříznivými povětrnostními vlivy. 

Odbedňovací přípravek – bude skladován v originálních kanistrech v suchém, 

uzamykatelném skladu. 

5.7 Pracovní postup 

Pracovní postup se vztahuje na monolitické konstrukce hrubé stavby vyjma 

základových konstrukcí a základové desky. 

5.7.1 Kontrola předchozích činností 

Před začátkem prací se zkontrolují předchozí činnosti, konkrétně svislé nosné 

konstrukce. Zkontroluje se jejich rovinnost, svislost, přímost a výšková úroveň. 

5.7.2 Vytyčení konstrukcí 

Základní vytyčení konstrukcí provede geodet, další vynášení rozměrů bude provádět 

mistr. Všechny svislé konstrukce budou vytyčeny a vyznačeny jejich hrany dle projektové 

dokumentace. Bude vyznačena úroveň horní hrany vodorovných konstrukcí a dále vynášena. 

5.7.3 Svislé nosné konstrukce 

5.7.3.1 Zhotovení bednění 
Bednění bude provedeno ze systémových prvků Peri doplněných o dořezy. Montáž 

systémového bednění bude provedena v souladu s předpisy výrobce. Kladečský plán a 

kusovník poskytne firma Peri na základě přesného výpočtu.  

Stěny a pilíře 1.PP výšky 3,0 m budou bedněny prvky výšky 3,3 m, stěny v nadzemních 

podlažích výšky 2,75 m budou bedněny složením několika bednících prvků o různých výškách 

(1,2+1,2+0,6 m) do výšky 3,0 m. Sestavy budou smontovány ve vodorovné poloze, vzájemně 

budou prvky spojeny spojkami BFD. Dopravovány budou na místo určení pomocí jeřábu. 

Sestava bednění je limitována nosností jeřábu. Atika, která má výšku 1,0 m bude bedněna 

prvky výšky 1,2 m. 

Zbytkové rozměry (rozměry mimo moduly systémového bednění) lze upravit několika 

způsoby s ohledem na jejich velikosti.  Do 100 mm vložením dřevěného hranolu, který lze 

upevnit zámkem BFD. V rozmezí 60-360 mm vložením dorovnávacího dílu LA a vyrovnávací 

závorou. 
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Obrázek 1: Schéma vyrovnání délky bednění [5] 

Stabilita stěnového bude zajištěna stabilizačními prvky kotvenými k  vodorovné 

konstrukci. 

Stěnové bednění obvodových stěn bude z jedné strany (vnější) opatřeno 

betonářskými lávkami a zábradlím, které budou namontovány k panelům předem a společně 

pak dopraveny jeřábem na určené místo. Betonářské lávky TRIO budou zavěšeny pomocí 

závěsných profilů na horní profil rámu. Zábradlí bude zajištěno čepy a závlačkami. Volné konce 

betonářských lávek musí být zajištěny bočním ochranným zábradlím, které jsou dodávkou 

systémového bednění. Výstup na betonářské lávky bude zajištěn výstupovým dílem opatřeným  

záklopným průlezem a žebříkem. Vnitřní strana bednění bude opatřena sloupky zábradlí MXK 

vsunutím do držáku a na ně bude zavěšena ochranná mříž PMB 90.  

 

 

Obrázek 2: Schéma montáže betonářské lávky s ochranným zábradlím [5] 

Bednění bude spojeno spínacím systémem DW 15, které je složeno z táhla, distanční 

trubky, kónusu a kloubové matice. Na výšku budou použity vždy 2 kotvy. 
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Čela stěn budou bedněna pomocí dořezů z vodorovné překližky a hranolů kotvených 

pomocí vyrovnávací závory TAR 85. 

 

Obrázek 3:Schéma bednění čela [5] 

Vnitřní rohy budou benděny vnitřními obedňovacími rohy TE, na protější rovnou 

stěnu bude osazen panel TR 90. Pro dorovnání délky bude použit dřevěný hranol s překližkou. 

 

Obrázek 4: Schéma bednění rohů [5] 

Veškeré bednění bude před použitím ošetřeno odbedňovacím prostředkem a po 

odbednění bude od tohoto prostředku řádně očištěno škrabkou a stěrkou k tomuto úkonu 

určenou, popřípadě vysokotlakým čističem. 

Prostupy budou obedněny vyrobeným bedněním z řeziva a překližky tl. 21 mm. 

Bednění prostupů bude osazeno před armováním a rozmístěno viz PD. 

Po zhotovení bednění je nutné provést celkovou kontrolu bednění, zniveluje se horní 

povrch bednících desek a zkontroluje se jeho svislost, tuhost, těsnost a pevnost jako celku. 

5.7.3.2 Armování 
Po zhotovení a kontrole bednění se provede vyvázání výztuže. Armování stěn bude 

probíhat po osazení jedné strany bednění z prvků dovezených na stavbu již naohýbaných. 

Armování bude provedeno dle příslušných statických výkresů PD. Výztuž bude provedena do 

bednění a pomocí vazačky výztuže a vázacích drátů se sváže do požadované polohy, aby 

nedošlo k jejímu posunu nebo vychýlení. Pro zajištění požadovaného krytí bude použito 

plastových distančních prvků. V případě potřeby úpravy délky prutů přímo na staveništi se 

provede jejich zkrácení pomocí železářských nůžek na stříhání výztuže. Svary budou provedeny 
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na výztuži k tomu určené a dle projektové dokumentace. Svařování bude provádět pouze 

osoba se svářečským průkazem. Nakonec se provede kontrola vyztužení statikem. 

5.7.3.3 Betonáž 
Před betonáží musí být bednění stabilní, těsné a dokončené. Po kontrole bednění a 

vyztužení se může začít betonovat. 

Betonová směs bude dovážena autodomíchávači, jejichž přesný počet bude 

koordinován s dodavatelem betonové směsi a bude čerpána autočerpadlem. 

Pro betonáž je určena pozice autočerpadla viz výkres Zařízení staveniště II. Betonáž 

bude provádět obsluha autočerpadla, dva dělníci budou z montážní plošiny jistit koncovou 

hadici výložníku. Betonáž se bude provádět plynule v souvislých vrstvách tloušťky přibližně 

0,4 m. Betonová směs může být ukládána z maximální výšky 1,5 m. 

Jednotlivé betonované vrstvy musí být řádně prohutněné. Hutnění se provádí vpichy 

ponorných vibrátorů do betonové směsi ve vzájemných vzdálenostech větších, než je 1,4-

násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru a tloušťka zhutňované vrstvy nesmí 

překročit 1,25-násobek účinné délky hlavice. Jednotlivé vrstvy se vzájemně propojují 

provibrováním spodní vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. Vibrátor je třeba vést tak, aby 

nedocházelo ke kontaktu vibrátoru s bedněním a výztuží. Takto se postupuje v každém 

pracovním úseku. 

Po betonáži bude následovat ošetřování betonu viz kapitola Ošetřování betonu 

a technologická přestávka.  

Odbedňování konstrukcí proběhne dle technických pokynů dodavatele systémového 

bednění. Doba technologické pauzy, po které můžou být konstrukce odbedněné je přibližně 

stanovena v kapitole č. 6 Výpočet doby odbednění konstrukcí, vždy je však nutné se řídit 

pokyny statika dle aktuálních podmínek. 

Bednění bude odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch 

konstrukce. Stěnové konstrukce budou odbedňovány pomocí dřevěných klínů nebo páčidel a 

jednotlivé dílce bednění poté přemisťovány pomocí jeřábu. Bednění nesmí být jeřábem 

odtrháváno. Při odbedňování postupně odbedňovány montážní plošiny a žebříky, spojky mezi 

sestavami a kotvy mezi hranami bednění a opěry. Po oddělení bednění od konstrukce bude 

bednění přemístěno jeřábem na skládku a očištěno od odbedňovacího prostředku a uloženo 

do dalšího použití nebo vráceno. 

5.7.4 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1. podzemním podlažím je navržena jako železobetonová 

monolitická obousměrně pnutá deska konstantní tloušťky 0,22 m, která je vyvěšená do pat 

stěnových nosníků. Vyztužení je navrženo prutovou výztuží s krytím 20 mm. Větší prostupy ve 

stropní desce budou bedněné a lemované výztuží dle výkresové dokumentace.  

5.7.4.1 Zhotovení bednění 
Bednění stropní konstrukce bude sestaveno ze systémového bednění Peri Multiflex. 

Bednění bude sestaveno dle technologického postupu výrobce. Nejprve budou položeny 

podélné a příčné nosníky po obvodu nosných stěn. Na nosnících jsou vyznačeny značky, které 

ukazují maximální povolené vzdálenosti jednotlivých prvků bednění. Z ekonomického hlediska 

budou v největší míře využívány maximální dovolené vzdálenosti pro osazení prvků. Strop nad 

výtahovou šachtou bude podepřen prostorovým lešením. 
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Nejprve budou stavěny stropní podpěry, které budou zajištěny opěrnou trojnožkou. 

Nasadí se křížová hlava do stojky a zajistí se západkovým rychlouzávěrem, nastaví 

se požadovaná výška stojky a postaví se na rovný, únosný podklad. Takto vzniklé stojky budou 

rozmístěny do požadovaných poloh rastru. Začíná se podél obvodových stěn, u kterých se musí 

hlavice natočit tak, aby bylo při odbedňování umožněno vytlučení klínu.  

 

Obrázek 5: Schéma sestavení podpěrného systému bednění Multiflex [6] 

Pomocí montážních vidlic se osadí do křížových hlavic primární (podélné) nosníky. 

Je nutné kontrolovat, zda je dodržen minimální stanovený přesah nosníků 0,15 m a poté 

se provede jejich nivelace. Následuje osazení sekundárních nosníků (příčných) nosníků 

na nosníky primární. Jejich osová vzdálenost je 0,5 m a opět se musí dodržet minimální přesah 

nosníků (0,15 m). Sekundární nosníky musí být rozmístěny tak, aby se spoj dvou bednících 

desek nacházel na nosníku, případně na jejich dvojici. Horní nosníky se zajistí proti překlopení 

Flexklipy. Dále budou obedněna čela desky a zajištěna zábradlím proti pádu, při jejíž montáži 

musí provádějící osoba používat osobní ochranné prostředky. 

 

Obrázek 6: Schéma bednění čel s použitím ochrany proti pádu [6] 
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 Na nosnících se rozmístí bednící desky, použity budou dva rozměry 2500x500x21 mm 

a 1500x500x21 mm) a dořežou se zbylé rozměry. Bednící desky se zajistí hřebíky k podpěrné 

konstrukci. Pracovníci, kteří budou desky rozmisťovat budou jištěni proti pádu systémem 

Alsipercha. 

 

Obrázek 7: Schéma záchytného systému Alsipercha [7] 

 Ve svislých konstrukcích budou pro tento systém zabetonovány konické trubky. 

Pracovníci budou používat vázací popruhy a budou připoutáni hákem k záchytnému systému. 

Poté budou osazeny mezipodpěrné stojky s přímými hlavami, které budou rozmístěny po 

maximálních přípustných vzdálenostech dle návrhu bednění.  

 

Obrázek 8: Schéma uložení bednících desek mezipodpěr [6] 

Průvlaky budou obedněny pomocí řeziva z třívrstvé překližky doplněné o podpěrnou 

konstrukcí v podobě dřevěných hranolů. 

Bednění bude kontrolně znivelováno, zkontroluje se svislost stojek, tuhost, těsnost a 

pevnost bednění jako celku, pak bude nastříkáno separačním prostředkem. 
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5.7.4.2 Armování 
Stropní konstrukce budou vyztuženy dle projektové dokumentace z prutové výztuže 

B500B, jejíž krytí bude zajištěno distančními prvky, jako jsou kroužky z PVC nebo distanční hadi 

pro podepření horní výztuže. Výztuž bude spojována vázáním nebo svary, dle projektové 

dokumentace. Sváření konstrukcí provádí osoba s platným svářečským průkazem. 

Na provádění armování bude dohlížet statik. 

5.7.4.3 Pracovní spára 
Z důvodu rozdělení betonáže do dvou dnů budou ve stropě řízené pracovní spáry 

určené předem statikem. Pracovní spáry nesmí být vedeny v místech s velkým smykovým 

namáháním, ideálně se umisťují do míst s nulovým momentem. Pracovní spára bude 

zabezpečena čelem ze ztraceného bednění z lehkého tahokovu HRL z pozinku. K zabránění 

přetečení betonové směsi přes plech budou nad plechem položeny dřevěné hranoly. Plech 

bude umístěn mezi horní as dolní výztuž kolmo k působení betonové směsi. Beton se smí 

ukládat do vzdálenosti min. 0,5 m od síta a hutnění vibrátorem nejblíže 0,45 m od plechu. 

 

Obrázek 9: Bednění pracovní spáry z lehkého tahokovu HRL [8] 

5.7.4.4 Betonáž 
Betonová směs bude dopravována pomocí autočerpadla, jehož koncovou hadici 

výložníku musí zajišťovat dva pracovníci. Betonování bude probíhat v jedné vrstvě. Betonáž 

bude probíhat od rohu konstrukce a směs bude ukládána z výšky menší než 1,5 m. Dopravenou 

směs budou pracovníci rozhrnovat lopatami a hráběmi a srovnávat latěmi. Hutnění bude 

provedeno vibračními lištami, které zároveň povrch betonu uhladí. Tloušťka stropní konstrukce 

se bude průběžně kontrolovat pomocí nivelačního laseru a laserové latě. Po betonáži bude 

probíhat ošetřování betonu viz kapitola Ošetřování betonu a technologická pauza. 

5.7.4.5 Odbednění 
Odbednění stropu bude provedeno po uplynutí technologické pauzy a dle pokynů 

statika. Výpočet technologické pauzy viz kapitola Výpočet doby odbednění konstrukcí. 

Provede se částečné odbednění konstrukce. Nejprve se odstraní mezipodpěry, které 

budou ukládány do palety. 
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Obrázek 10: Odstranění mezipodpěr; spuštění stojek s křížovou hlavou [6] 

 Pro odbedňování bude využíváno pojízdné lešení. Po odstranění mezipodpěr a 

uvolnění prostoru bude prováděno spouštění stropního bednění, kdy bude spouštěcí hlavice 

stojek uvolněna úderem kladiva na klín. Dále budou vyklápěny a odstraňovány příčné nosníky, 

které nejsou na styku desek. Veškeré demontované prvky budou průběžně odkládány a 

odklízeny z prostor zpět na skládku bednění. 

 

Obrázek 11: Uvolnění klínu; odstranění příčných podpěr [6] 

Poté budou demontovány panely a zbývající nosníky. Odbedňování bude probíhat od 

středu pole směrem k okrajům stropu. 
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Obrázek 12: Demontáž betonářských desek; úprava primárních nosníků [6] 

Po částečném odbednění stropu zůstanou konstrukce dále podstojkovány po dobu 

určenou statikem, případně budou doplněny pomocné podpěry. Z primárních stojek se oddělá 

křížová hlava a trojnožka, upraví se výška stojky podle výšky stropu a stropní konstrukce se 

podepře primárními nosníky až do dosažení předepsané pevnosti betonu (28 dní). Po 28 dnech 

se pomocí montážních vidlic odstraní nosníky a demontují stropní podpěry a uloží se do 

ukládací palety. 

 

Obrázek 13: Ukládání stojek na palety; čištění bednění a nástřik separačním prostředkem [6] 

Po úplném odbednění konstrukce se demontuje ochranné zábradlí kotvené do 

obvodových stěn společně s bednícími deskami tvořícími čelo stropní desky. Nejprve se 

demontují dřevěná prkna zábradlí, poté ocelové sloupky. Následně se odstraní svorka pro 

odbednění čela stropní desky a jako poslední se uvolní základové desky. 
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5.8 Ošetřování betonu a betonáž během zimních měsíců 

5.8.1 Ošetřování betonu 

Ihned po uložení betonové směsi do bednění bude probíhat ošetřování betonu. 

Plochy betonu musí být chráněny před vyplavováním cementu zkrápěním nebo zakrytím folií. 

Během vysokých teplot bude povrch betonu překryt navlhčenou geotextilií a nadále bude 

zkrápěn vodou, která může být maximálně o 10 °C chladnější než je teplota povrchu 

ošetřované konstrukce. Povrch betonu musí být rovněž chráněn před mechanickým 

poškozením. Doba ořetřování betonu se stanovuje podle tabulky F.2 dle ČSN EN 13 670. 

Nejkratší doba ošetřování betonu ve dnech 

Teplota 
povrchu 

betonu [C°] 

Vývoj pevnosti betonu (fc2d/fc28d) 

Rychlý r ≥ 0,5 Střední r ≥ 0,3 Pomalý r ≥ 0,15 Velmi pomalý r ≥ 0,15 

t ≥ 25 1 1,5 2 3 

25 > t ≥ 15 1 2 3 5 

15 > t ≥ 10 2 4 10 10 

10 > t ≥ 5 3 6 10 15 

Tabulka 5: Doba ošetřování betonu dle ČSN EN 13 670 

Doby odbednění jsou přibližně stanoveny dle výpočtu v kapitole č. 7 Výpočet doby 

odbednění konstrukcí. 

5.8.2 Betonáž během zimních měsíců 

Pro případ kdy klesne teplota pod + 5 °C budou prováděna opatření jako je 

proteplování kameniva, předehřívání vody nebo použití příměsí pro urychlení tuhnutí. Čerstvý 

beton bude dopravován z betonárny, která tato opatření umožňuje. Betonáž bude přerušena, 

pokud venkovní teplota klesne pod – 10 °C. Při teplotě pod + 5 °C se povrch betonu nezkrápí, 

nevlhčí a musí být chráněn před působením sněhu a deště. 

Průměrná denní teplota je teplota vzduchu vnějšího prostředí, která se stanoví podle 

vzorce: 

    �� =  
�����	�
 � ���


  [°C], 

kde  t7, t13 a t21 jsou teploty vzduchu ve °C měřené v 7, 13 a 21 hodin. 

Během betonáže budou kontrolovány teploty prostředí, betonové směsi a povrchu 

uloženého betonu. Teplota čerstvého betonu nesmí klesnout před uložením do bednění pod 

hodnotu + 10 °C. Betonáž bude prováděna pouze do bednění očištěného od mrazu a sněhu, 

stejně jako výztuž. Teplota plochy, na kterou je směs ukládána nesmí klesout pod + 5 °C. 

Konstrukce bude bezprostředně po betonáži překryta rohožemi, aby teplota jeho povrchu 

neklesla po dobu 72 hodin pod + 5 °C neboi nebyla vystavena působení mrazu do doby 

dosažení předepsané hodnoty pevnosti. Z tohoto důvodu bude zaplachtován a vyhříván česti 

naftovými přímotopy na teplotu min. 5 °C. 
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5.9 Personální obsazení 

Na práce bude dohlížet stavbyvedoucí a jím pověřený mistr. Na armování bude 

dohlížet rovněž statik (osoba autorizovaná v oboru statika). 

Profese Poč. Kvalifikace Práce 

Betonář – vedoucí čety 1 Min. SOŠ vzdělání, školení, 
praxe 

Koordinace prací, osazování 
bednění, betonáž 

Betonář, železář 2 Výuční list v oboru, školení, 
praxe 

Osazování bednění, betonáž, 
armování výztuže 

Betonář, železář 1 Školení, svářečský průkaz, 
praxe 

Osazování bednění, betonáž, 
armování a sváření výztuže 

Tesař 3 Výuční list v oboru, školení, 
praxe 

Výroba bednění, osazování 
bednění 

Pomocný dělník 3 Školení a poučení Pomocné práce a staveništní 
přesun hmot 

Tabulka 6: Personální obsazení čety 

Profese Poč. Kvalifikace Práce 

Jeřábník 1 Jeřábnický průkaz Vnitrostaveništní doprava 

Vazač břemen 1 Vazačský průkaz Vázání břemen, 
vnitrostaveništní doprava 

Obsluha autočerpadla 1 Strojnický průkaz, řiď. 
Průkaz sk. C 

Vnitrostaveništní doprava 

Obsluha 
autodomíchávače 

2 Strojnický průkaz, řiď. 
Průkaz sk. C 

Doprava bet. Směsi 

Řidič 1 Řiď. Průkaz sk. C, školení Obsluha valníku s HR a 
dodávky, pomocné práce 

Tabulka 7: Obsluha strojů 

5.10 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 

Strojní sestavy jsou podrobně řešeny v samostatné kapitole č. 5 – Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů pro vybrané stavební procesy a časové nasazení strojů viz 

příloha č. P.7. 

5.10.1 Stroje 

- Autodomíchávač Stetter C3 řady Basic Line, AM 15 C, 

- Autočerpadlo, 

- Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou, 

- Jeřáb, 

- Dodávka, 

- Vysokozdvižný vozík 
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5.10.2 Nářadí 

- Vibrační latě, ponorné vibrátory a měřič frekvence napětí, 

- Svařovací agregát, 

- Bruska betonu s vysavačem, 

- Nářadí a pomůcky pro vytyčení a kontroly konstrukcí, včetně totální stanice. 

5.10.3 Pomůcky BOZP 

- Osobní ochranné pomůcky 

- reflexní vesty, ochranné přilby, pevná pracovní obuv, pracovní oděv a rukavice 

- během sváření svářeč nesmí používat reflexní vestu a bude mít svářečskou kuklu 

5.11 Jakost a kontrola kvality 

Podrobně je tato část popsána v samostatné kapitole č. 8 – Kontrolní a zkušební plán 

železobetonových monolitických konstrukcí. 

5.11.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů, 

- Kontrola připravenosti a přístupnosti staveniště, 

- Kontrola provedených konstrukcí, 

- Kontrola materiálu pro práci na technologické etapě, 

- Kontrola skladovacích prostor, 

- Kontrola způsobilosti pracovníků (profesní průkazy, pracovní povolení atd.), 

- Kontrola strojů a nářadí. 

5.11.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek, 

- Kontrola bezpečnostních prvků, 

- Kontrola vytyčení svislých nosných konstrukcí, 

- Kontrola bednění, 

- Kontrola výztuže, 

- Kontrola doplňků, 

- Kontrola dodávky betonové směsi, 

- Kontrola strojních zařízení, 

- Kontrola ukládání betonové směsi, 

- Kontrola ošetřování betonu, 

- Kontrola odbedňování. 

5.11.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrických přesností, 

- Kontrola provedení konstrukcí, 

- Kontrola pevnosti betonu. 

5.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bude postupováno v souladu s: 

- Zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci; 
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- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích; 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

- Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 

prostředí; 

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

Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem 

betonáže a s používáním osobních ochranných pracovních prostředků (pracovníci musí 

na pracovišti nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv a obuv, při pohybu na staveništi navíc 

reflexní vestu). 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. 

Obsluha strojů bude řádně proškolena, bude zkontrolován technický stav strojů 

a elektrických zařízení a v případě zjištěné poruchy bude okamžitě zjednána náprava. Obsluha 

strojů musí být rovněž platné profesní průkazy, jsou-li vyžadovány a musí být způsobila k práci. 

Stroje budou v případě nečinnosti nebo ustavení řádně zajištěny proti pohybu, při couvání 

budou vydávat zvukové výstražné signály. 

Použité bednění bude převážně systémové doplněné množstvím dořezů. Bednění 

musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem, musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. 

Podepřené bude podle návrhu statika, stěnové bednění bude zajištěno vzpěrami. Montáž 

bednění bude probíhat dle předpisů výrobce bednění. Bednění bude dále kontrolováno během 

betonáže, jakékoliv zjištěné závady budou ihned řešeny. 

Přístup pro práci při ukládání výztuže a betonové směsi bude zajištěn z montážních 

plošin a po žebříku. 

Bednění i výztuž budou na stavbu dopravovány pomocí věžového jeřábu, břemena 

budou řádně ukotvena a během manipulace s nimi se pod břemeny nebude nikdo zdržovat. 

Budou určeny plochy zakázané manipulace s břemeny při ukládání. Obsluha jeřábu bude 

jeřábník s platným strojním průkazem a pracovníci budou proškoleni o signálech pro domluvu. 

Výztuž bude ukládána a spojována podle PD, před započetím ukládání betonové směsi bude 

vyztužení zkontrolováno statikem. 

Betonová směs bude na staveniště průběžně dovážena mixy a ukládána pomocí 

autočerpadla. Řidič mixu bude před odjezdem kontrolovat vyprázdnění mixu a zajištění 

výsypky do přepravní polohy. Při ukládání směsi bude mít obsluha čerpadla domluvené signály 

s pracovníky ukládajícími směs do bednění. Čerpadlo bude vždy řádně zapatkováno 

na zpevněné ploše, místo pozice čerpadla je určena ve výkrese ZS. Při čerpání směsi se nikdo 

nebude pohybovat v blízkosti výložníku, při ukládání budou s hadicí manipulovat vždy dvě 

osoby, hadice nesmí být přehýbány. Před odjezdem čerpadla bude výložník uložen 

do přepravní polohy. 

Beton bude hutněn vibračními latěmi a vibračními tyčemi. Bude zkontrolován jejich 

technický stav, pohyblivé připojení bude minimálně 10 m dlouhé. Ponoření vibrační hlavice 

ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu bude prováděno jen za chodu 
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vibrátoru. Ohebná hřídel vibrátoru nesmí být ohýbána v oblouku o menším poloměru, 

než je stanoveno v návodu k používání. 

Odbedňování bude započato až po době stanovené statikem. 

Prostupy stropními konstrukcemi budou zajištěny tak, aby nemohlo dojít k propadu 

předmětů nebo pracovníků. Zároveň s montáží bednění stropní konstrukce bude osazeno 

systémové bezpečnostní zábradlí. Osazování bednících desek budou provádět pracovníci jištění 

proti pádu z výšky systémem Alsipercha. Po odbednění bude toto zábradlí ukotveno na 

zatvrdlou stropní konstrukci a doplněno o okopovou zarážku. Přístup pro práci při ukládání 

výztuže a betonové směsi do stěnového bednění bude zajištěn z montážních plošin a žebříků. 

5.13 Ekologie 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 sb., 

o odpadech a vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 

Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán do příslušných kontejnerů na odpad, které 

budou označeny, aby nemohlo dojít k záměně. Odpad bude ze staveniště odvážen 

v potřebných intervalech tak, aby nedocházelo k přeplnění kontejnerů. 

V průběhu výstavby budou zavedena opatření, aby nedocházelo ke znečištění 

přilehlých komunikací. Čistotu přilehlých komunikací bude průběžně kontrolovat 

stavbyvedoucí a případně jejího znečištění zjedná nápravu. 

Po celou dobu výstavby během pracovní doby stanovené 7:00-15:30 hod. může 

vzniknout zvýšené zatížení hlukem způsobené zásobovacími vozy, stroji a zařízeními nutnými 

pro řádné vykonávání daných činností. 

Č. odpadu Název Kat. Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 02 Plastové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

17 01 01 Beton O Odvoz na skládku přísl. kat. 

17 02 01 Dřevo O Odvoz do sběrného dvora 

17 02 03 Plasty O Odvoz do tříděného odpadu 

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

N Odvoz do sběrného dvora 

17 04 05 Železo a ocel O Odvoz do sběrného dvora 

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

O Odvoz na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Odvoz na skládku 

20 03 04 Kal ze septiků O ČOV 

Tabulka 8: Vzniklé odpady a nakládání s nimi 

*Nebezpečné odpady 

O – ostatní odpad   ČOV – čistírna odpadních vod   

N – nebezpečný odpad 
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6.1 Základní vztahy 

 K výpočtu doby odbednění lze využít empirického vzorce, který je použitelný pro 

výpočet betonů s 28-denním nárustem pevnosti. Tímto výpočtem se stanoví doba trvání 

technologických pauz v časovém harmonogramu. 

Výpočet doby odbednění pro skutečnou teplotu prostředí navazuje na výpočet doby 

odbednění pro teplotu 20 °C s přepočtem pomocí faktoru zrání. 

   Rbd = Rb28 x (0,28 + 0,5 x log d), 

Kde Rbd ... pevnost betonu ve dni d [MPa], 

Rb28  ... pevnost betonu po 28 dnech [MPa],  

d  ... doba tvrdnutí betonu [dny]. 

Faktor zrání: 

f = (t + 10) x d, 

kde t  ... teplota prostředí [°C], 

d  ... doba tvrdnutí betonu [dny]. 

6.2 Vstupní údaje 

Výpočet bude použit pro moniolitické konstrukce, kde pro svislé konstrukce uvažuji 

odbednění po nabytí 50 % pevnosti a pro vodorovné konstrukce 70 % pevnosti. Doba pro 

odstojkování stropních konstrukcí nad 1. PP, 1. NP, 2. NP a 3. NP je stanovena po dosažení plné 

pevnosti stropu nad 3. NP. 

V konstrukcích jsou použity následující třídy betonu: 

Typ konstrukce Třída betonu Rb28 [Mpa] Rb [Mpa] 

Svislé C25/30 30 15 

Vodorovné C25/30 30 21 

Tabulka 1: Vstupní hodnoty konstrukcí. 

Pro stanovení skutečné teploty prostředí byla použita historická data z uplynulých 5-ti let 

z webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu. Zde byly zjištěny průměrné 

měsíční teploty pro danou lokalitu - Hradec Králové. 
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Měsíc 2020 2019 2018 2017 2016 Průměr 

Leden 1,0 -0,9 2,5 -4,9 -1,9 -0,8 

Únor 4,8 2,6 -2,8 2,3 4,7 2,3 

Březen 5,2 7,0 1,8 7,4 4,8 5,3 

Duben 10,8 11,1 14,7 7,6 8,9 10,6 

Květen 12,2 13,1 14,8 15,0 12,1 13,4 

Červen 17,7 22,8 18,3 19,3 18,5 19,3 

Červenec 19,0 20,3 21,6 18,0 21,4 20,0 

Srpen 20,2 20,1 23,0 20,5 18,3 20,4 

Září 15,5 14,8 17,2 13,6 17,4 15,7 

Říjen 10,4 10,5 16,8 11,2 7,6 11,3 

Listopad 5,1 7,1 6,7 4,6 3,8 5,4 

Prosinec 3,1 2,5 2,3 2,1 0,1 2,0 

Tabulka 2: Průměrné měsíční teploty, Hradec Králové. 

Minimální teplota pro betonářské práce je + 5 °C, pokud bude teplota nižší, budou 

provedena opatření stanovená v technologickém předpisu. Průměrné měsíční teploty 

nižší než + 5 °C jsou touto hodnotou nahrazeny. 

6.3 Výpočet doby odbednění pro laboratorní teplotu 

Bude použit vzorec s hodnotami pro teplotu prostředí 20 °C. 

   Rbd = Rb28 x (0,28 + 0,5 x log d20), 

ze kterého vyjádříme hodnotu d20  

   ��� = 10
((

�	


�	��
 ��,��)/�,�) , 

dále hodnoty faktoru zrání 

   f = (t20 + 10) x d20 

Typ konstrukce Třída betonu Rb28 [Mpa] Rb [Mpa] d20 [den] f [°Cden] 

Svislé C25/30 30 15 2,75 82,6 

Vodorovné C25/30 30 21 6,92 207,5 

Tabulka 3: Stanovení doby odbednění a faktoru zrání pro teplotu prostředí 20°C. 
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6.4 Výpočet doby odbednění pro skutečnou teplotu prostředí 

Pro výpočet skutečné teploty prostředí bude použit faktor zrání, a to vyjádřením 

neznámé doby d ze vztahu pro výpočet zrání, kde bude dosazeno hodnot skutečné teploty 

prostředí podle průměrných hodnot jednotlivých měsíců a hodnot faktoru zrání dle 

konstrukce. 

   � =
�

����
. 

 

 f/měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

dsvislé 82,6 6 6 5 4 3 3 3 3 3 4 5 6 

dvodorovné 207,5 14 14 13 10 8 7 7 7 8 10 13 14 

Tabulka 4:Stanovení doby odbednění pro skutečnou teplotu prostředí. 

Stanovená doba je přibližná, skutečná doba odbednění při prováddění bude 

stanovena na základě aktuálních klimatických podmínek. 
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7.1 Vstupní kontroly 

7.1.1 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora a případně projektant před začátkem prací 

zkontrolují projektovou dokumentaci, její úplnosti a všechny ostatní dokumenty potřebné 

pro provedení stavby. Mezi tyto dokumenty patří veškerá povolení, technologické předpisy 

nebo technické zprávy. Kontrolovat se bude, zda je vše vypracováno v souladu s vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, zda je v požadovaném rozsahu, zda obsahuje veškeré potřebné výkresy, 

výkazy výměr, skladby konstrukcí apod., potřebné k výkonu daných prací. V případě nesouladu 

v projektové dokumentaci, bude stavbyvedoucí konzultovat dané problémy s projektantem 

před započetím dané činnosti. Projektová dokumentace musí být po celou dobu výstavby 

na stavbě dostupná. 

7.1.2 Kontrola připravenosti a přístupnosti pracoviště 

Na pracovišti musejí být veškeré předchozí práce dokončené a prostory uklizené. 

O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontrolovat se bude souvislé 

oplocení staveniště, dopravní a informační značení na přilehlé komunikaci, přípojná místa 

elektrické energie a vody, jejich umístění, funkčnost a stav elektroměru a vodoměru. Musejí 

být splněny požadavky n.v. č. 591/2006 Sb., a n.v. č. 362/2005n Sb. 

7.1.3 Kontrola provedených konstrukcí 

Konstrukce zhotovené v předchozích etapách musí být dokončené, neporušené, 

v souladu s PD. Kontrola se provede v souladu s ČSN 73 0212 a ČSN 73 210. Zkontroluje 

se čistota, rovinnost, geometrické odchylky a provedení betonové základové desky. Betonáž 

svislých stěn může být započata, až poté co betonová základová deska dosáhne 70 % 

stanovené charakteristické pevnosti. Povolené geometrické odchylky jsou dány tabulkou 9-1 

v normě ČSN EN 13 670 a rovinnost základové desky nesmí na 2,0 m délky překročit 15 mm. 

7.1.4 Kontrola materiálu – bednění 

Stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje dodávku systémového bednění dle objednávky 

a dodacího listu. Kontroluje se množství a typ, neporušenost materiálu a rovinnost, rozměry 

a čistota dílců a celistvost desek. 

Odbedňovací přípravek – kontroluje se soulad daného materiálu s dodacím listem 

a objednávkou. Především množství a případné poškození. 

7.1.5 Kontrola materiálu – výztuž 

Při přejímce stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje dle dodacího listu množství 

rozměry a druh výztuže. Veškeré svazky výztuží musí být opatřeny štítky s označením v souladu 

s ČSN EN 10 080. Dodávka musí odpovídat projektové dokumentaci. Kontrolují se průměry 

prutů posuvným měřítkem, množství, délka svinovacím metrem, kvalita a mechanické 

poškození. Na výztuži se nesmí vyskytovat odlupující části koroze, mastnota nebo nečistoty, 

které by způsobily nesoudržnost oceli a betonu. 

Distanční prvky musejí být v souladu s dodacím listem a objednávkou. Kontroluje 

se především množství, rozměry a poškození. 
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7.1.6 Kontrola materiálu - betonová směs 

Kontrola probíhá při každé přejímce čerstvé betonové směsi, vždy je předán dodací 

list s těmito údaji: 

- identifikace výrobce betonové směsi (název betonárny), 

- pořadové číslo dokladu, 

- označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku bet. směsi, místo přejímky 

(stavby, objekt), 

- množství betonové směsi v m3, 

- datum, a čas zamíchání bet. směsi, čas nejpozdějšího zpracování bet. směsi v minutách 

od zamíchání, 

- použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče, 

- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky, 

- osvědčení o jakosti prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na 

ČSN EN 206+A1:2017 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo pověřený mistr. Kontrolována bude shoda 

údajů na dodacím listu a objednávce, čas zamíchání betonové směsi, teplota bet. směsi 

(při nízkých teplotách vnějšího prostředí), zpracovatelnost, pevnost a další parametry dle PD 

a o těchto zkouškách bude proveden zápis do SD. 

Z každé první dodávky betonové směsi daného dne nebo při dodávce jiného druhu 

betonu se provede kontrola konzistence betonové směsi ještě před tím, než se začne 

betonovat. Dále se zkouška provádí po každých 25 m3 dodaného betonu. Odebere se vzorek 

z autodomíchávače a provede se buď zkouška Vebe (ČSN EN 12 350-3), zkouška rozlitím (ČSN 

EN 12 350-5), zkouška sednutím (ČSN EN 12 350-2) nebo stupeň zhutnitelnosti (ČSN EN 12 350-

4). Na staveništi bude provedena zkouška sednutím. 

Zkouška probíhá tak, že se nejprve navlhčí forma i stolek. Přišlápnutím příložek formy 

udržujeme formu přichycenou k podkladní desce. Poté se naplní forma betonovou směsí 

ve třech stejnoměrných vrstvách, přičemž každou vrstvu zhutníme 25 vpichy propichovací tyčí 

tak, aby mírně zasahovaly do vrstvy předchozí (u 2. a 3. vrstvy). Odstraníme přebytečný beton 

z formy a spadlý beton z podkladní desky. Poté odstraníme formu do 5-10 sekund a změříme 

výšku sednutí.  

 

 

 

Obrázek 1: Zkouška sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 [13] 

1 10 - 40 mm Tuhá směs 

2 50 - 90 mm Plastická směs 

3 100 - 150 mm Měkká směs 

4 160 - 210 mm 
Velmi měkká 

směs 

5 ≥ 220 mm Tekutá směs 
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O každé zkoušce bude vyhotoven protokol s parametry: 

a) identifikace zkušebního vzorku, 

b) datum provedení zkoušky, 

c) místo provedení zkoušky, 

d) způsob sednutí (správné/usmýknuté), 

e) hodnota skutečného sednutí s přesností na 10 mm, 

f) odchylka od normované zkušební metody, 

g) prohlášení odpovědného pracovníka, že zkouška byla provedena v souladu s normou 

ČSN EN 206 kromě případu uvedeného v bodě f). 

Pro určení pevnosti betonu v tlaku se vytvoří alespoň 3 zkušební vzorky ve tvaru 

krychle o hraně délky 150 mm z namátkově vybrané dodávky betonové směsi. Po 28 dnech 

tvrdnutí betonu se na vzorcích provede zkouška pevnosti betonu v tlaku. 

7.1.7 Kontrola skladování materiálu 

Plochy určené pro skladování musejí být rovné, zpevněné a odvodněné. Kontrolovat 

se bude zda-li odpovídají jejich polohy návrhu v příslušné dokumentaci, zejména kvůli dosahu 

zvedacího mechanismu. Při skladování musí vzniknout uličky minimálně 600 mm (průchod bez 

přenášení břemene), aby byly splněny požadavky na manipulační prostor dle ČSN 26 9010. 

Výztuž – bude skladována 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.  

Distanční prvky - budou skladovány v přepravním balení v uzamykatelném skladu, 

aby nedošlo k jejich odcizení nebo mechanickému poškození. 

Odbedňovací přípravek – bude skladován v originálních kanistrech v suchém, 

uzamykatelném skladu. 

Bednění – se bude skladovat na zpevněné, odvodněné ploše na staveništi 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 Peri. Stropní podpěry budou skladovány po 40 ks v ukládací paletě 

Peri stohovatelné 2 na sobě. Bednící nosníky budou skladovány na dřevěných hranolech ve 

stozích svázaných popruhy o max. 90 ks a nosnosti 2,5 t. Je možné stahovat 2 svazky na sebe. 

Desky budou skladovány v ukládací paletě Peri, stahovatelné 2 palety na sobě. 

7.1.8 Kontrola způsobilosti pracovníků 

U pracovníku bude kontrolováno, zda jsou všichni odborně a zdravotně způsobilí 

a proškolení k výkonu práce, pro kterou jsou určeni. Kontrolovány budou dané profesní 

a zdravotní průkazy, řidičské průkazy a pracovní povolení. Všichni pracovníci budou poučeni 

o bezpečnosti práce a bude proveden záznam o poučení. Pracovníci můžou být namátkově 

kontrolováni, zda nejsou pod vlivem omamných látek. 
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7.1.9 Kontrola strojů a nářadí 

Před započetím prací a dále namátkově bude prováděna kontrola strojů a nářadí. 

Kontrolovat se bude zejména jejich technický stav a příslušné protokoly o revizi. Veškeré 

zařízení musí být provozuschopné a nesmí ohrožovat bezpečnost pracovníků, kteří budou dané 

stroje a nářadí obsluhovat. Kontroluje se také stav napájecích kabelů elektrických strojů. Nesmí 

být mechanicky poškozené, zlomené pokroucené apod. Uloženy na zemi musí být 

v chráničkách apod. tak, aby při pojíždění nedošlo k jejich poškození. Dále se u strojů 

kontroluje například hladina provozních kapalin, promazání daných součástek olejem, 

zaparkování strojů na stanoveném místě s osazením zachytávacích nádob na unikající kapaliny, 

zabrždění strojů, zamčení kabin, stabilita podkladu apod. Zodpovědnost za vhodnost návrhu 

stroje pro danou činnost nese stavbyvedoucí, za technický stav stroje nese zodpovědnost 

strojník. 

7.2 Mezioperační kontroly 

7.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Klimatické podmínky se budou kontrolovat každý den a bude o nich proveden 

záznam do stavebního deníku. Jedná se zejména o kontrolu teploty vzduchu, která bude 

měřena 3x denně teploměrem – ráno, poledne, večer, kontrolu srážek a rychlosti větru. Práce 

musí být přerušeny pokud bude viditelnost menší než na 30 m, rychlost větru přesáhne 8 m/s 

nebo pokud teploty klesnou pod -10 °C. Tyto podmínky jsou uvedeny v n.v. č. 362/2005 Sb., 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

Průměrná denní teplota by se měla pohybovat v mezích + 5 °C až + 30 °C. Při 

teplotách mimo daný rozsah budou prováděna předepsaná opatření nebo budou práce 

přerušeny. Mezi taková opatření patří například vytápění objektu, použití přísad do betonu a 

ohřívání jeho jednotlivých složek, zakrytí konstrukcí atd. Při silném větru musí být konstrukce 

zajištěny proti zhroucení. Práce budou přerušeny za silného deště, sněhu či padání krup. Bude 

průběžně sledována předpověď počasí nejméně 3 dny dopředu před betonováním. V případě 

nepříznivých klimatických podmínek bude upraven harmonogram prací.  

7.2.2 Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

V souladu s projektovou dokumentací bude provedeno vytyčení svislých konstrukcí, 

kdy každá konstrukce musí být jednoznačně označená. Kontroluje se každý prvek v každém 

podlaží. 

7.2.3 Kontrola bednění svislých konstrukcí 

Před začátkem betonáže se kontroluje zhotovené bednění dle schémat bednění. 

Kontroluje se jeho poloha, rozměry, tvar, těsnost a svislost. Systémové bednění musí být 

provedeno podle technologického předpisu výrobce. Systémové prvky musí být řádně spojeny 

a zajištěny, bednění stěny musí být opatřeno betonářskými plošinami s výstupy, protější strana 

musí být zabezpečena zábradlím, bednění sloupů bude bet. plošinami opatřeno jen z části, bet. 

plošiny se budou přesouvat pomocí jeřábu podle potřeby. Zároveň musí být provedeno a 

stabilně osazeno bednění prostupů. Bednící dílce musí být před osazením očištěné a opatřené 

odbedňovacím prostředkem. Druhá strana bednění stěn se provádí až po armování. 

Dle ČSN 730210-1 jsou dány mezní odchylky a polohy. 
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Parametr Hodnota 

Svislost ± 10 mm 

Vychýlení bednění od osy sloupu ± 8 mm 

Odchylka vnitřní hrany opěrných prvků ± 3 mm 

Odchylka horní hrany bednění od předepsané úrovně ± 10 mm 
Tabulka 1: Mezní odchylky dle ČSN 73 0210-1 

7.2.4 Kontrola vyztužování svislých konstrukcí 

Kontroluje se osazení výztuže dle projektové dokumentace, zda jsou použity správné 

průměry výztužných prutů, aby nedošlo k jejich záměně, rozteče mezi jednotlivými pruty, 

svázání výztuže, aby při zalití betonem nedošlo k jejich posunu, délky přesahů jednotlivých 

spojovacích prvků, správné použití distančníků k zajištění dostatečného krytí výztuže. Dále 

se kontroluje nepoškozenost a čistota výztuže. Vyztužování se provádí dle statických výkresů 

a její provedení před betonáží kontroluje statik. 

7.2.5 Kontrola betonáže svislých konstrukcí 

V průběhu betonáže bude průběžně kontrolováno ukládání betonové směsi, výška 

plnění bednění, ta nesmí být vyšší než 1,5 m, aby nedošlo k segregaci kameniva v betonu a tím 

nedodržení předepsaných vlastností betonu – pevnost. Dále se bude kontrolovat dodržování 

pracovních spár a správné hutnění uložené betonové směsi. Směs se bude hutnit ponorným 

vibrátorem. Bude dbáno, aby během ukládáni betonové směsi nedocházelo k posuvům 

či narušení armatur nebo bednění prostupů. Betonáž bude prováděna v souvislých vrstvách 

tloušťky 0,4 m, které budou provibrovány vpichy ponorného vibrátoru ve vzdálenostech 

maximálně 1,4-násobku jejich viditelnému účinnému poloměru hutnění. Při hutnění se nesmí 

vibrátor dotýkat výztuže. Během betonáže budou kontrolovány klimatické podmínky, pokud 

budou nevyhovující, betonáž bude přerušena. 

7.2.6 Kontrola ošetřování čerstvého betonu svislých konstrukcí 

Ihned po betonáži se bude kontrolovat ošetřování betonu, které je závisle 

na klimatických podmínkách, dle nich se budou provádět různá opatření. Při vysoké teplotě 

budou konstrukce vlhčeny a chráněny přílišným vysycháním zakrytím folií.  

Nejkratší doba ošetřování betonu ve dnech 

Teplota povrchu 

betonu [°C] 

Vývoj pevnosti betonu (fc2d/fc28d) 

Rychlý r ≥ 0,5 Střední r ≥ 0,3 Pomalý ≥ 0,15 Velmi pomalý r ≤ 0,15 

t ≥ 25 1 1,5 2 3 

25 > t ≥ 15 1 2 3 5 

15 > t ≥ 10 2 4 1 10 

10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
Tabulka 2: Doba ošetřování betonu dle ČSN EN 13 670 

Při nízkých teplotách budou konstrukce chráněny vyhříváním prostoru nebo zakrytím. 

Konkrétní opatření jsou uvedena v kapitole Ošetřování betonu a betonáž během zimních 

měsíců v Technologickém předpisu pro monolitické konstrukce. Minimální doba ošetřování se 

stanoví dle ČSN EN 13670 tab. 2. 
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     Obrázek 2: Procesy probíhající v uloženém betonu v prvních dnech [13] 

7.2.7 Kontrola odbednění svislých konstrukcí 

Odbednění svislých konstrukcí bude provedeno podle technologického předpisu 

výrobce bednění. Nejdříve se odbedňují konstrukce po době určené statikem na základě 

nárůstu pevnosti betonu. Přibližné doby odbednění konstrukcí v závislosti na použité pevnostní 

třídě betonu a teplotách prostředí jsou stanoveny v kapitole Výpočet doby odbednění 

konstrukcí po nabytí minimálně 50 % předepsané pevnosti. Při odbedňování se postupuje tak, 

aby nebyl porušen povrch konstrukce betonu, jednotlivé dílce budou jištěny jeřábem, kde 

se ale musí dát pozor, aby nebyly dílce od konstrukce odtrhávány. Při zdvihání musí být již 

konstrukce od bednění oddělena. Použité bednění se očistí od zbytků odbedňovacího 

prostředku a bude zkontrolována jeho nepoškozenost, poté bude uloženo na skládku 

do dalšího použití nebo bude zcela demontováno a navráceno. 

7.2.8 Kontrola bednění vodorovných konstrukcí  

Před prováděním vodorovných konstrukcí se kontroluje bednění dle schémat 

bednění, kontroluje se především rozmístěná stojek, jejich vzdálenosti, svislost osazení, 

osazení trojnožek a křížových hlav. Dále se kontroluje osazení primárních a sekundárních 

nosníků. U bednících desek se kontroluje jejich osazení (spáry), připevnění k sekundárním 

nosníkům, hřebíky, tuhost, celistvost, těsnost bednění. Vodorovnost. Dále se kontroluje 

výšková úroveň horního líce bednících desek dle ČSN 73 0210-1 a ošetření bednění 

odbedňovacím nátěrem. Bednění jako celek musí být stabilní, tuhé, pevné, celistvé a nesmí 

se po vyplnění betonem viditelné prohnout. Kontroluje se také tuhost, stabilita a výška 

pomocného zábradlí a dále rozměry a rozepření bednění prostupů stropní konstrukcí. 

Parametr Hodnota 

Odchylka horního líce desek od pomocné výškové úrovně ± 10 mm 

Odchylka hran desek ve spáře ∆ 5 mm 
Tabulka 3: Mezní odchylky bednění vodorovných konstrukcí dle ČSN 73 0210-1 
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Po provedení armování bude zřízeno bednění řízené pracovní spáry pro přerušení 

betonáže. Bednění pracovní spáry musí být osazeno tak, aby nedocházelo k jejímu uvolnění 

(nataženo mezi horní a dolní výztuží), jednotlivé plechy se musejí minimálně 15 cm překrývat, 

aby nedošlo k přetékání bet. směsi přes bednění, budou na horní vodorovnou výztuž položeny 

dřevěné hranoly. Musí se kontrolovat správné umístění pracovní spáry, které bude 

konzultované případně navržené statikem v místě co nejmenšího namáhání ohybovým 

momentem a smykem. 

7.2.9 Kontrola vyztužování vodorovných konstrukcí 

Kontrola vyztužení vodorovných konstrukcí proběhne stejným způsobem jako 

kontrola vyztužení svislých konstrukcí viz bod 8.2.4. 

7.2.10 Kontrola betonáže vodorovných konstrukcí 

Kontrola bude probíhat podobně jako při betonáži svislých konstrukcí viz bod 8.2.5, 

s pár rozdíly. Tloušťka betonu ve vodorovné konstrukci bude průběžně kontrolována pomocí 

laviček, které se budou průběžně přemisťovat a volné prostory po nich doplňovat betonovou 

směsí. Hutnění stropních konstrukcí bude probíhat jak pomocí ponorných vibrátoru, 

tak pomocí vibračních latí. Hutnění plochy stropu musí být prováděno v pruzích účinnosti lišty 

vzájemně se překrývajících o 100 – 200 mm. Betonová směs bude do trámů a průvlaků o výšce 

větší než 0,4 m ukládána po vrstvách. 

7.2.11 Kontrola ošetřování čerstvého betonu vodorovných konstrukcí 

Kontrola se provádí shodně s kontrolou ošetřování čerstvého betonu svislých 

konstrukcí,  bod 8.2.6. 

7.2.12 Kontrola odbednění vodorovných konstrukcí 

Po uplynutí stanovené doby či nabytí 70 % předepsané pevnosti betonu bude 

provedeno částečné odbednění stropu (stropní konstrukce zůstane podstojkovaná po dobu 

stanovenou statikem). Přibližná doba je stanovená v kapitole Výpočet doby odbednění 

konstrukcí. Kontroluje se způsob odbednění. Postupuje se od středu rozpětí k podpěrám, 

kvůli plynulému přebírání zatížení tak, aby nedošlo k přitěžování odbedňované konstrukce. 

Prvky bednění, které se sundají z konstrukce se očistí a opatří odbedňovacím nátěrem pro další 

použití nebo budou navráceny.  

Odbednění bude probíhat dle kapitoly Odbednění, která se nachází v Technologickém 

předpisu pro monolitické železobetonové konstrukce. 

7.3 Výstupní kontroly 

7.3.1 Kontrola provedení konstrukcí 

Vizuálně bude zkontrolována úplnost provedených konstrukcí v souladu 

s projektovou dokumentací, zda nedošlo k nějakým viditelným poruchám jako například 

štěrková hnízda, výčnělky nebo prohlubně. Dále se kontroluje celistvost konstrukce, pracovní 

spáry, barevná vyrovnanost, množství a velikost pórů na povrchu a struktura povrchu. 
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7.3.2 Kontrola geometrie konstrukcí 

Za přítomnosti geodeta budou měřením zkontrolovány všechny provedené 

konstrukce, zda jsou v souladu s projektovou dokumentací a s předepsanými odchylkami. 

Odchylky uvádí ČSN EN 13670. 

Parametr Hodnota 

Vychýlení sloupu nebo stěny v úrovni podlaží 15 mm 

Zakřivení sloupu nebo stěny v úrovni podlaží 15 mm 

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 I = 2 m 

9 mm 

Rovinnost povrchu ve styku s bedněním nebo hlazený 
místně l = 2 m 

4 mm 

Rovinnost povrchu bez styku s bedněním celkově l = 2 m 15 mm 

Rovinnost povrchu bez styku s bedněním místně I = 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 

Přímost hran I > 1 m ± 8 mm/m; max. ± 20 mm 

Přímost hran I < 1 m ± 8 mm; max. ± 20 mm 
Tabulka 4: Povolené geometrické odchylky dle ČSN EN 13670. 

7.3.3 Kontrola pevnosti betonu 

Pro určení pevnosti betonu v tlaku se vytvoří alespoň 3 zkušební vzorky ve tvaru 

krychle o hraně délky 150 mm z namátkové směsi. Po 28 dnech tvrdnutí betonu se provede 

na vzorcích zkouška pevnosti betonu v tlaku. Osušené vzorky se změří posuvným měřítkem 

a vloží na dotykovou plochu tlačné desky pneumatického lisu tak, aby byl směr zatěžování 

kolmý na směr plnění. Poté těleso zatěžujeme konstantní rychlostí 0,6 ± 0,2 MPa/s 

až do porušení vzorku. Poté zaznamenáme maximální zatížení a vizuálně prohlédneme způsob 

porušení vzorku. 

 

Obrázek 3: Vyhovující způsob porušení zkušebního tělesa [13] 

 

Obrázek 4: Nevyhovující způsob porušení zkušebního tělesa [13] 
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7.3.4 Kontrola vyklizení pracoviště 

Pracoviště musí být po skončení daných prací řádně vyklizeno a připraveno 

na provádění následujících činností. Kontroluje se, zda bylo nakládáno s odpadem v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb. O katalogu odpadů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady. 

7.3.5 Soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací 

Veškeré provedené konstrukce musí být v souladu s projektovou dokumentací. 

Kontroluje se poloha stěn, rozměry a polohy otvorů, použitý materiál. Jakékoliv změny 

v dispozici budou zaneseny do dokumentace a při předání stavby doloženy jako dokumentace 

skutečného provedení stavby. Veškeré změny musí být provedeny se souhlasem investora. 
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8.1 Obecné informace 

8.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   Residence Blodkova 

Místo stavby:   Hradec Králové, Třebeš 

    Okres: Hradec Králové 

    Kraj: Královehradecký kraj 

Hlavní investor:   STYLHOME HK s.r.o. 

    Pardubická 118/79 

    500 04 Hradec Králové 

Generální projektant:  Ing. Tomáš Koblása 

    Tel.: 777 820 790 

    Email: koblasa@tiscali.cz 

Dodavatel stavební části: STYLHOME HK s.r.o. 

    Pardubická 118/79 

    500 04 Hradec Králové 

Základní údaje:   

Jedná se o objekt bytového domu, který se nachází ve městě Hradec Králové, 

v katastrálním území Třebeš, na stavebních parcele č. 480/9 v ulici Blodkova. Bytový dům je 

samostatná stavba půdorysného tvaru písmena „L“ o třech nadzemních a jednom podzemním 

podlaží, které je částečně zapuštěné. Celková výška objektu je 12,94 m. Zastavěná plocha 

objektu je 521,2 m2 a obestavěný prostor je cca 6 512,0 m3. V podzemní podlaží se nacházejí 

garáže a technické zázemí objektu. V nadzemních podlažích je dohromady 15 bytových 

jednotek, na každém podlaží 5 jednotek. Předpokládá se 45 obyvatel pro celý bytový dům. 

Jednotlivá podlaží mají konstrukční výšky 3,2 m podzemní podlaží (1PP) a 2,95 m 

nadzemní podlaží (1.-3.NP). Objekt se nenachází v žádné chráněné oblasti ani v žádném 

ochranném pásmu. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce a nemá tedy vliv 

na výstavbu. Na stavbě je nízké radonové riziko, není tedy třeba ochrany proti radonu. 

Podrobnější popis řešeného území je uveden v kapitole č. 1 – Technická zpráva 

ke stavebně technologickému projektu. 

8.1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem technologického předpisu je provádění skladby střešního pláště STR.1 a 

STR.2. Skladba STR.1 je navržena nad celým budovaným objektem mimo stropní konstrukce 

výtahové šachty, kde je použita skladba STR.2. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří 

monolitické železobetonové stropní desky. Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou 

střechou s parozábranou. Spád střechy je řešen ve spádových klínech tepelné izolace – 2 %. 

Atika bude spádovaná 4 % směrem na střechu. 
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Skladba STR.1 a STR.2 Tloušťka [mm] 

Hydroizolační souvrství PVC-P Dekplan 76 (kotvená)  1,5 

Separační geotextílie Filtek 300 g/m2  5 

Střešní pěnový polystyrén Isover EPS 120 

Střešní pěnový polystyrén Isover EPS – spádový - minimálně 40 

Střešní pěnový polystyrén Isover EPS 100 

Parozábrana – modifikovaný asfaltový pás Glasbit G 200 S 40 4 

Asfaltová penetrace Penetral ALP/9 - 

Železobetonová deska 200 

Stěrková omítka 2 
Tabulka 1: Skladba střešního pláště STR.1 a STR.2 dle projektové dokumentace 

8.2 Připravenost a převzetí staveniště 

Před započetím prací na ploché střeše dojde k převzetí pracoviště, 

které od stavbyvedoucího převezme mistr či stavbyvedoucí dodavatelské firmy pro provedení 

plochých střech. U předání bude přítomen stavební dozor a projektant. 

Tato technologická etapa navazuje na provádění monolitických konstrukcí a může být 

započata nejdříve 28 dní po betonáži atiky a stropní konstrukce nad výtahovou šachtou. Bude 

tak zaručeno, že veškeré železobetonové konstrukce související s plochou střechou budou 

vyzrálé a schopné k dalším technologickým procesům. Sledovaným předmětem u předání 

pracoviště bude konstrukce stropu nad 3.NP, stropu nad výtahovou šachtou a atiky. U těchto 

konstrukcí budou provedeny všechny požadované kontroly viz kapitola Kontrolní a zkušební 

plán pro železobetonové monolitické konstrukce.  

Dle pokynů výrobce by měl být podklad souvislý, dostatečně pevný, zbaven všech 

nečistot a lokálních nerovností, nejlépe suchý (může být i vlhký), bez kaluží, ledu nebo sněhu. 

O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.3 Pracovní podmínky 

Staveniště bude přístupné z jižní strany, z ulice Blodkova. Jedná se o stávající 

městskou obousměrnou dvouproudou asfaltovou komunikaci širokou 6 m. Silnice je 

dostatečná pro zásobování staveniště.  

8.3.1 Obecné pracovní podmínky  

Dle harmonogramu jsou předpokládány práce na střešním plášti v termínu 13.4.2022 

– 27.4.2022 se dle údajů z předchozích let předpokládá teplota okolo 10,6 °C. S ohledem na 

druh použitých materiálů ve skladbě střechy budou práce probíhat pouze při venkovní teplotě 

+5 °C až +25°C. 

Pracovní doba je stanovena od 7:00 do 15:30 s 30-ti minutovou obědovou pauzou od 

11:00 do 11:30, práce tedy budou probíhat za denního světla. Osvětlení při snížené viditelnosti 

bude zajištěno mobilním staveništním osvětlením. 

Pracovníci budou seznámeni s projektovou dokumentací a s technologickým 

předpisem pro provádění dané činnosti. Dále budou seznámeni s bezpečnostními předpisy, 

požárními předpisy a nakládáním s odpady. 
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8.3.2 Klimatické podmínky 

Veškeré práce spojené s realizací ploché střechy mohou být vykonávány pouze 

v příznivých klimatických podmínkách. S ohledem na druh použitých materiálů ve skladbě 

střechy budou práce probíhat pouze při venkovní teplotě +5 °C až +30 °C. 

Práce budou přerušeny vždy když: 

- Teplota během provádění klesne pod -10 °C; 

- Viditelnost v místě práce bude menší než 30 m; 

- Rychlost větru bude vyšší než 11 m/s; 

-  se vyskytne bouře, déšť, sněžení nebo námraza. 

8.4 Materiál 

8.4.1 Hlavní materiál 

Materiál MJ Počet 

Hydroizolační souvrství PVC-P Dekplan 76 (kotvená), tl. 1,5 mm, š. 1,6 m m2 614,87 

Geotextílie Filtek 300 g/m2 tavený, tl. 5 mm m2 615,37 

Izolační desky Isover EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K), tl. 100mm m2 549,02 

Spádové desky Isover EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K) m2 549,02 

Izolační desky Isover EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K), tl. 120 mm m2 549,02 

Izolační desky Isover EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K), tl. 50 mm m2 33,04 

Hydroizolační asfaltový pás Glasbit G 200 S 40, tl. 40 mm m2 549,02 

Asfaltová penetrace Penetral ALP/9 m2 549,02 

OSB desky tl. 25 mm m2 52,86 

Atikový klín Isover AK m 114,18 

Střešní vpusť ks 3 

Kotvící bod Topsafe TSL–400-BSR10  ks 15 
Tabulka 2: Hlavní materiál střechy STR.1 a STR.2 

8.4.2 Doplňkový materiál 

- PU lepidlo, EPDM páska 

- vnitřní a koutové lišty pro kotvení tepelné izolace 

- šrouby do betonu, mechanické kotvy – kotvení TI a PVC 

- průchodky instalací, lemování apod. včetně poplastovaných plechů 

8.5 Doprava 

8.5.1 Primární doprava 

Jedná se o dopravu z výrobny/prodejny/skladu na staveniště. Veškerý materiál bude 

na staveniště přepraven z IZOMAT stavebniny s.r.o. vzdálené 6,3 km nákladním automobilem 

MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 - valník s hydraulickou rukou. Drobný materiál a pracovníci budou 

dopravováni na staveniště ze sídla firmy StylBau s.r.o. vzdálené 8,1 km dodávkou Ford Transit.  

8.5.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava zajišťuje přepravu materiálu po staveništi. Přesun asfaltového 

pásu, izolace a ostatních těžkých břemen bude zajištěn pomocí jeřábu Potain IGO 32. Veškerý 

další stavební materiál bude na pracoviště přepravován pracovníky ručně. 

 



127 
 

8.6 Skladování 

Pro skladování materiálu budou využity zpevněné skladovací plochy, skladové 

kontejnery a prostory již vybudovaného objektu. Veškerý materiál bude skladován dle pokynů 

výrobce. 

8.6.1 Skladovací podmínky stavebních materiálů 

PVC fólie: Ve skladovém kontejneru. Musí být skladována v horizontální poloze, v originálních 

obalech, v suchu. Sklad je třeba dobře větrat. V teplotách pod +5 C° před montáží je nutné role 

skladovat v temperovaných skladech o teplotě 15 C°. 

Geotextílie: Bude skladována uvnitř budovaného objektu na dřevěných trámcích tak, aby byla 

chráněna před UV zářením, které způsobuje degradaci. 

Tepelná izolace: Izolační desky o rozměrech 1000x500 mm jsou baleny do PE fólie v balících 

max. výšky 500 m a budou uskladněny v prostorách nově budovaného objektu. 

Asfaltový pás: Role asfaltových pásů v originálním balení budou skladovány ve svislé poloze 

ve skladovém kontejneru, aby byly chráněny před dlouhodobým působením povětrnostních 

vlivů a UV zářením. 

Asfaltová penetrace: Bude skladována v originálním balení ve skladovém kontejneru. Barely 

musí být v suchu a chráněny před vodou, vlhkem a mrazem. 

8.7 Pracovní postup 

Vzhledem k velikosti střechy je zřejmé, že stavební práce nebudou probíhat více než 

jeden den. Proto je lepší jednotlivé vrstvy střechy klást po částech a vždy co nejrychleji po 

sobě, aby nedocházelo k jejich degradaci vlivem klimatických podmínek. 

8.7.1 Příprava podkladu 

Před prováděním střešního pláště bude na stropní otvor osazena nosná konstrukce a 

vnější plášť střešního výlezu. Budou vytvořeny prostupy jednotlivých instalací vyskytujících se 

na střešní konstrukci a osazeny jejich prvky. V neposlední řadě se provede kontrola svodů 

dešťového potrubí, do kterých budou napojeny střešní vpusti. Bude zkontrolována 

připravenost podkladu. Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků, 

nečistoty a výčnělky musí být odstraněny. 

8.7.2 Asfaltová penetrace podkladu 

Na připravený podklad bude nanesena vrstva penetrace, která slouží k lepší 

přilnavosti povrchu pro následující skladební vrstvu. Bude použita za studena zpracovatelná 

asfaltová emulze Penetral ALP/9. Penetrace se na podklad nanese malířským válečkem a bude 

aplikována po celé ploše střechy a střechy výtahové šachty a zhlaví atiky, do výšky 580 mm na 

vnitřních stěnách atiky a stěnách výtahové šachty. Po dokončení nátěru následuje 

technologická přestávka 24 hodin. 

8.7.3 Parotěsná vrstva 

Po zaschnutí vrstvy penetrace bude provedena parotěsná vrstva. Ta je navržena 

z jedné vrstvy hydroizolačního SBS modifikovaného asfaltového pásu Glasbit G 200 

S 40tl. 4 mm. 
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Asfaltové pásy budou kladeny jedním směrem na vazbu tak, aby čelní spoje byly vůči 

sobě posunuty a styk bočního a čelního spoje měl tvar písmene „T“. Tato vrstva bude 

k nosnému povrchu kotvena bodovým natavením. Podélné a příčné spoje mezi pásy budou mít 

přesahy alespoň 100 mm. Asfaltové pásy budou kladeny v jedné vrstvě, proto je třeba detaily 

opracovat pásy vzájemně celoplošně svařenými. Natavovány budou plynovým hořákem 

napojeným na láhev s propan-butanem. Po natavení bude horní strana pojížděna přítlačným 

ocelovým válcem. Pokud po okrajích pásu vyteče malá vrstva asfaltu (cca do délky 10 mm), je 

asfaltový pás natavený správně. 

 

Obrázek 1: Kladení asfaltových pasů [9] 

Parotěsná vrstva bude provedena v celé ploše střechy a střechy výtahové šachty 

a zhlaví atiky, do výšky 580 mm na vnitřních stěnách atiky a stěnách výtahové šachty. 

8.7.4 Montáž bezpečnostních prvků 

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace neobsahuje bezpečnostní prvky, 

sloužící pro bezpečný pohyb na střeše, například pro provádění údržby nebo revizních kontrol, 

udělala jsem svůj návrh bezpečnostních prvků. Toto opatření vyžaduje norma ČSN 73 1901 – 

Navrhování střech, dle odstavce: 5.6.3. musí být střecha přiměřeně plánovanému provozu 

vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění 

jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí 

přístupných ze střešní plochy. 

Navrhla jsem tedy kotvící body TOPSAFE TSL-BSR10, které budou mezi sebou spojené 

nerezovým lanem. Kotvící body budou uchyceny 2 m od okraje atiky, dovolená vzdálenost 

mezi nimi je 7,5 – 10 m. 
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Obrázek 2: Schéma umístění bezpečnostních prvků 

Prvky TOPSAFE TSL-BSR10 se rozmístí po střeše na daná místa dle schématu 

(obrázek 1: Schéma umístění bezpečnostních prvků). Prvky jsou umístěny na skladební vrstvu 

parozábrany a ukotví se skrz čtyři kotvící otvory v patním plechu prvku. Vyvrtají se otvory 

hluboké 80 mm vrtákem o průměru 12 mm a následně se vyčistí vysavačem a vyplní 

se chemickou kotvou. Následně se do otvorů s chemickou kotvou vloží závitové tyče, jejíž 

konec bude 20 mm nad parotěsnou vrstvou. Po zatuhnutí kotvy (doba tuhnutí je uvedena 

na obalu výrobku a je závislá na teplotě venkovního vzduchu) se na tyče osadí bezpečnostní 

prvek společně s podložkami a maticemi. 

 

Obrázek 3:Schéma ukotvení prvků TOPSAFE TSL-BSR10 [10] 

8.7.5 Zateplení stěn a zhlaví atik 

Další vrstva, která následuje je tepelně izolační. Nejprve bude provedeno zatepleni 

svislých stěn a poté zhlaví atik. Svislé stěny atiky budou zaizolovány izolačními deskami Isover 

EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K), tl. 100 mm. Zhlaví atik bude zatepleno izolačními deskami 

Isover EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K), tl. 50 mm. 
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Na svislých stěnách budou tepelně izolační desky kotveny lepením polyuretanovým 

lepidlem a následně bude každá deska ukotvena vnitřní koutovou lištou ve spodní části a vnější 

koutovou lištou ve vrchní části. Případné spáry nebo nerovnosti budou doplněny PU pěnou. 

Zateplení zhlaví atiky bude izolace k podkladu ukotvena zároveň s vrchní OSB deskou tl. 25 mm 

šroubem do betonu, kdy kotevní vzdálenost bude po 200 mm, desky budou spojovány na sraz 

a ve sklonu 4 %. 

8.7.6 Souvrství tepelné izolace 

Tepelná izolace bude kladena ve třech vrstvách. Ve všech třech vrstvách budou 

použity izolační desky Isover EPS Grey 100, λD = 0,031 W/(m.K), v různých tloušťkách. I. vrstva 

bude o tl. 100 mm, II. vrstva bude spádová v místě vpusti ve sklonu 2 % v tl. od 40 do 250 mm, 

III. vrstva bude o tl. 120 mm. 

Tepelná izolace bude kladena na polyuretanové lepidlo, které bude nanášeno ruční 

pistolí k tomuto úkonu určené. Jednotlivé vrstvy budou kladeny ve vazbách s minimálním 

odsazením o 1/2 šířky desky. II. vrstva, tedy spádová bude kladena dle kladečského plánu, 

který je součástí dodávky materiálu. Souvrství desek bude kotveno minimálně 2 kotevními 

prvky na 1 m2. V místech přechodu z vodorovné konstrukce na svislou, tj. ve vnitřních rozích 

atik a výtahové šachty budou vloženy atikové klíny Isover AK, které zajistí plynulý přechod 

izolace. 

8.7.7 Montáž střešní vpusti 

Pro danou plochou střechu jsou navrženy tři střešní vpusti TOPWET 125 PVC S. Na 

hrdlo dešťového potrubí, které je vyvedeno 260 mm nad povrch betonové stropní konstrukce 

se přes pryžové těsnění nasune střešní vpusť. Délka spoje potrubí a vpusti je 85 mm. 

 

Obrázek 4: Střešní vpusť [11] 

8.7.8 Separační vrstva 

Na tepelnou izolaci bude pokládána separační vrstva z netkané geotextilie Filtek 300, 

o hmotnosti 300 g/m2, tl. 5 mm. Tato vrstva bude kladena po celých vodorovný i svislých 

plochách a vytažena až na zhlaví atik. Přesahy geotextilie ve spojích budou minimálně 100 mm. 

Spoje budou po celé své délce lepeny EPDM páskou. 
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8.7.9 Hydroizolační vrstva 

Na separační vrstvu se postupně rozmotají role s hydroizolační fólií PVC-P Dekplan 76 

o tl. 1,5 mm. Rozmotaný pás se nechá 30 minut volně ležet (dochází k rozměrové stabilizaci). 

Následně se fólie vyrovná do správné polohy a v případě potřeby se zařízne do požadovaného 

tvaru nůžkami nebo nožem. 

Po položení pásu do požadované pozice se začne z jedné strany kotvit pomocí 

mechanických kotev (střešní talířové hmoždinky FDD-Plus-50) ve spojích. Kotvení bude 

provedeno dle kotevního plánu, který bude proveden na základě výtažné zkoušky. Fóliová 

izolace bude vytažena až pod oplechování atiky na vnější líc. Jednotlivé pásy fólie k sobě budou 

spojeny svařováním pomocí horkovzdušného přístroje, min. šířka svaru je 30 mm. Přesahy fólie 

ve spojích budou minimálně 110 mm. 

Kotvení začneme vyvrtáním otvoru o průměru 8 mm přes všechny vrstvy střecha až 

do nosného podkladu. Hloubka vrtu do betonové desky je min. 45 mm, min. kotevní hloubka 

je 30 mm. 

Zásady mechanického kotvení: 

- Kotvící prvky musejí být umístěny tak, aby okraj podložky byl vzdálen minimálně; 

10 mm od okraje pásu 

- Minimální povolená vzdálenost kotev v řadě je 150 mm, maximální 500 mm; 

- Bodové kotvení v ploše pásu bude následně přeplátováno pásem hydroizolační fólie 

nebo kruhovou záplatou; 

- Jednou použité kotevní prvky již znovu nelze použít; 

- Hloubka vrtu je vždy minimálně 0 15 mm delší než kotevní délka. 

 

Obrázek 5: Podélný spoj folie s kotvením [12] 

Současně s hydroizolační vrstvou budou provedeny instalace jednotlivých prostupů 

ze systémových tvarovek. Jedná se o průchodky instalací, lemování apod. vč. Poplastovaných 

plechů pro ukončení hydroizolace.  

8.7.10 Klempířské práce 

Dále budou provedeny klempířské práce související se střešní konstrukcí, jedná se 

především o oplechování atiky a dešťové svody. Podrobné řešení klempířských prací není 

předmětem tohoto technologického předpisu. 
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8.8 Personální obsazení 

Na práce bude dohlížet stavbyvedoucí a jím pověřený mistr. Všichni pracovníci budou 

držiteli požadovaných oprávnění pro příslušné práce. 

Profese Poč. Kvalifikace Práce 

Izolatér – vedoucí čety 2 Min. SOŠ vzdělání, školení, 
praxe 

Koordinace prací, osazování 
bednění, betonáž 

Izolatér 2 Výuční list v oboru, školení, 
praxe 

Osazování bednění, betonáž, 
armování výztuže 

Klempíř 2 Výuční list v oboru, školení, 
praxe 

Osazování bednění, betonáž, 
armování a sváření výztuže 

Pomocný dělník 1 Školení a poučení Pomocné práce a staveništní 
přesun hmot 

Tabulka 3: Personální obsazení pracovní čety 

Profese Poč. Kvalifikace Práce 

Jeřábník 1 Jeřábnický průkaz Vnitrostaveništní doprava 

Řidič 1 Řiď. Průkaz sk. C, školení Obsluha valníku s HR a 
dodávky, pomocné práce 

Tabulka 4: Obsluha strojů 

8.9 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 

K provádění ploché střechy bude využito těchto strojů. Více informací k jednotlivým 

strojům viz kapitola č. 5 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

8.9.1 Stroje 

- Věžový jeřáb Potain IGO 32; 

- Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou; 

- Dodávka; 

- Vysokozdvižný vozík. 

8.9.2 Nářadí a malá mechanizace 

- Plynový hořák; 

- Horkovzdušná pistole; 

- Elektrická řetězová pila; 

- Přímočará pila; 

- Kotoučová pila; 

- Vrtací a sekací kladivo; 

- Úhlová bruska, excentrická bruska; 

- Příklepová vrtačka, AKU vrtačka, ruční pila, tesařské kladivo, štípací kleště, kladivo, 

lopaty, koště, váleček, štětky, stěrka hladká, stěrka zubová mosazný kartáč, silikonový 

přítlačný váleček, izolatérský nůž s rovnou háčkovou čepelí, drážkovací nůž; 

- Nivelační přístroj, pásmo 50 m, svinovací metr, vodováha, křída na značení, 

hliníková lať 2 m.  
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8.9.3 Pomůcky BOZP 

- Osobní ochranné pomůcky 

- reflexní vesty, ochranné přilby, pevná pracovní obuv, pracovní oděv a rukavice 

- ochranné brýle, lana úvazky, sedáky 

8.10 Jakost a kontrola kvality 

8.10.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola projektové dokumentace a ostatních dokumentů; 

- kontrola předchozích prací (monolitické konstrukce); 

- kontrola materiálu a jeho skladování. 

8.10.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek; 

- kontrola strojů a pracovníků; 

- kontrola podkladu – rovinnost povrchu ±5 mm/2 m, min. 70 % výsledné pevnosti 

betonu, vlhkost povrchu max. 6 %; 

- kontrola provedení jednotlivých vrstev skladby střechy – přesahy ve spojích, kvalita 

spojů.; 

8.10.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola kompletnosti provedení, shoda s PD; 

- kontrola rovinnosti krytiny; 

- kontrola likvidace odpadu;  

- kontrola vyklizení pracoviště. 

8.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bude postupováno v souladu s: 

- Zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci; 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích; 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

- Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 

prostředí; 

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

Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem 

a s používáním osobních ochranných pracovních prostředků (pracovníci musí na pracovišti 

nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv a obuv, při pohybu na staveništi navíc reflexní vestu). 

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 práci. 
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Obsluha strojů bude řádně proškolena, bude zkontrolován technický stav strojů 

a elektrických zařízení a v případě zjištěné poruchy bude okamžitě zjednána náprava. Obsluha 

strojů musí být rovněž platné profesní průkazy, jsou-li vyžadovány a musí být způsobila k práci.  

Při práci na střešním plášti budou všichni pracovníci jištěni proti pádu úvazem 

k bezpečnostním prvkům TOPSAFE TSL-BSR10, které budou mezi sebou spojené nerezovým 

lanem. 

Veškeré materiály a pracovní pomůcky bude umístěné a zajištěné na střeše 

dostatečně daleko od okraje objektu, aby se zamezilo jejich pádu z objektu.  

Veškeré prostupy střechou budou řádně zakryty a dle pracovního postupu osazeny 

jednotlivými prvky. 

8.12 Ekologie 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 sb., 

o odpadech a vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 

Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán do příslušných kontejnerů na odpad, které 

budou označeny, aby nemohlo dojít k záměně. Odpad bude ze staveniště odvážen 

v potřebných intervalech tak, aby nedocházelo k přeplnění kontejnerů. 

V průběhu výstavby budou zavedena opatření, aby nedocházelo ke znečištění 

přilehlých komunikací. Čistotu přilehlých komunikací bude průběžně kontrolovat 

stavbyvedoucí a případně jejího znečištění zjedná nápravu. 

Po celou dobu výstavby během pracovní doby stanovené 7:00-15:30 hod. může 

vzniknout zvýšené zatížení hlukem způsobené zásobovacími vozy, stroji a zařízeními nutnými 

pro řádné vykonávání daných činností. 

Č. odpadu Název Kat. Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 02 Plastové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

17 01 01 Beton O Odvoz na skládku přísl. kat. 

17 02 01 Dřevo O Odvoz do sběrného dvora 

17 02 03 Plasty O Odvoz do tříděného odpadu 

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

N Odvoz do sběrného dvora 

17 04 05 Železo a ocel O Odvoz do sběrného dvora 

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

O Odvoz na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Odvoz na skládku 

20 03 04 Kal ze septiků O ČOV 
Tabulka 5: Vzniklé odpady a nakládání s nimi 

*Nebezpečné odpady 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad 

ČOV – čistírna odpadních vod 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat projekt přípravy a realizace bytového domu 

v Hradci Králové. Práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis pro monolitické 

železobetonové konstrukce včetně výpočtu doby odbednění a kontrolního a zkušebního plánu. 

Dále jsem vypracovala technologický předpis pro provádění ploché střechy, objektový časový 

a finanční plán, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně jejich nasazení v čase, 

koordinaci dopravy v okolí staveniště, časový plán hlavního stavebního objektu, rozpočet 

s výkazem výměr, projekt zařízení staveniště, který obsahuje výkresovou dokumentaci pro tři 

etapy a technickou zprávu. 

Na zpracování výkresové dokumentace jsem využila studentskou verzi programu 

AutoCAD 2019. Rozpočet s výkazem výměr byl zpracován studentskou verzí programu 

BUILDPower S. Ke zpracování časového plánu hlavního stavebního objektu s bilancí pracovníků 

byl použit program CONTEC. Všechny ostatní texty a tabulky byli vypracovány v programech 

MS Word a Excel. 

Vypracování mé diplomové práce mi ukázalo, jaké je to řešit komplexní projekt. Na 

každou činnost je třeba se dívat z několika různých hledisek, a to především technologického, 

finančního, časového, bezpečnostního nebo enviromentálního. Ukázala mi, že v takovémto 

projektu je skoro všechno se vším propojené, a že stačí zanedbat jednu maličkost a 

v konečném důsledku může vzniknout obrovský problém. 

Během vypracovávání diplomové práce jsem nabyla mnoha nových informací, využila 

jsem znalosti již získané ze školy a ověřila si jejich uplatnění v projektu. Věřím, že tyto 

zkušenosti zužitkuji i ve své budoucí praxi. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ZS  zařízení staveniště 

k.ú.  katastrální úřad 

parc. č.  parcelní číslo 

parc. st. č. parcela stavební číslo 

tj.  tj. 

vyhl.  vyhláška 

Sb.  sbírka 

NN  nízké napětí 

VN  vysoké napětí 

el.  elektrické 

PP  podzemní podlaží 

NP  nadzemní podlaží 

TZB  technická zařízení budov 

VZT  vzduchotechnika 

PVC  polyvinylchlorid 

DN  dimenze 

zák.  zákon 

n.v.  nařízení vlády 

max.  maximálně 

min.  minimálně 

SD  stavební deník 

KZP  kontrolní a zkušební plán 

HR  hydraulická ruka 

VJ  věžový jeřáb 

KZS  kontaktní zateplovací systém 

ZTI  zdravotechnická instalace 

ÚT  ústřední vytápěná 
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