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Abstrakt  
Předmětem této práce je provádění stavby bytového domu v Praze městské části 
Suchdol. Tato zpráva zahrnuje technickou zprávu pro stavebně technologický projektu, 
technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis, rozpočet, časové 
plánování, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, 
bezpečnost práce, studii hlavních technologických etap, srovnávací studii.  
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Abstract 
The object of this thesis is to implement the contruction of the apartment block in 
Prague&apos;s area Suchdol. This report contains the technical report for construction 
technological project, technical report of site facilities, technological regulation, budget, 
time management, project of machinery assembly, inspection and test plan, 
environmental plan, occupational safety, study of main technological stages and 
comparative study.  
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1  ÚVOD 

 V diplomové práci se budu zabývat stavebně technologickým projektem ke 
stavbě bytového domu v Praze v městské části Suchdol. V diplomové práci budu řešit 
výstavbu hlavního objektu z pohledu technologie a řízení staveb. Budu využívat i 
softwarové znalosti získané za dobu studia. 

 Práce je strukturována do několika částí a obsahuje technologický předpis, 
zařízení staveniště včetně technické zprávy, bezpečnost a ochrany zdraví, širší dopravní 
vztahy, časové plánování, rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, 
studie hlavních technologických etap, srovnávací studie monolitického a montovaného 
schodiště, environmentální plán. Podrobněji se budu věnovat dopravě betonu a 
věžového jeřábu na staveniště, kde pro dopravu jeřábu požiju tomu přizpůsobený 
podvozek. Pro výstavbu bude použit na stavbě věžový jeřáb MB 1030.1, který bude 
součástí zařízení staveniště po celou dobu hrubé vrchní stavby. Budu řešit i strojní 
sestavu pro výstavbu celého objektu. Dále budu řešit zařízení staveniště, kde si zajistím 
mobilní kontejnery pronajaté od firmy ALGECO a TOI TOI. Pro stavebně 
technologický projekt budu řešit časový harmonogram hlavního objektu pomocí 
programu CONTEC a položkový rozpočet zpracovaný pomocí programu BUILDpower. 
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1  INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Charakter stavby:  novostavba 

Místo stavby:   Praha 6 – Suchdol, ulice Internacionální 

Název stavby:  Bytový dům – Suchdolské zahrady 

Investor:   APV INVEST, s.r.o. 

    Nad královou obovou 45 

    170 00 Praha 7 

Počet podlaží:  5 nadzemních + mezonet v podkroví (6.np) 

    1 podzemní 

Počet bytů:   31 bytů (75 obyvatel) 

Nebytové prostory:  3x maloobchodní prodejny 

    35 x garážové stání 

Zastavěná plocha:  779,0 m2 

Obestavěný prostor:  14.523 m3 

Doba výstavby:  18 měsíců 

Cena objektu:  61mil. Kč 

1.2 ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA 

 Účelem objektu je doplnění bytové zástavby v Městské části Praha – Suchdol a 
to v části ulice Internacionální u čtvrtrondelu náměstí, kde se nachází radnice a hotel 
Wienna. Objekt rovněž plní funkci doplnění občanské vybavenosti dané lokality a to 
zřízením maloobchodních prodejen v přízemí objektu s nástupem z ulice 
Internacionální. 
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Technické údaje: 

Počet podlaží:   5 nadzemních + mezonet v podkroví (6.np) 

    1 podzemní 

Počet bytů:   31 bytů (75 obyvatel) 

Nebytové prostory:  3 x maloobchodní prodejny 

    35 x garážové stání 

1.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 Předmětem je řešení bytového domu v Městské části Praha – Suchdol, který je 
situován v centru této části města v ulici Internacionální a to v jejím severním 
čtvrtrondelu náměstí s radnicí a hotelem. 

 Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními 
podlažími, který je částečně umístěný na hranici pozemků s obvodovou komunikací 
kulatého náměstí ulice Internacionální. Na jižní straně objekt navazuje na stávající 
objekt hotelu Wienna a na západní straně na subtilní rodinný domek. Na hotel Wienna 
bytový dům navazuje stejnou výškovou úrovní hřebene, římsou střechy na úroveň zlomu 
mansardové střechy hotelu, parapetem střešní terasy na úroveň římsy střechy hotelu a 
dále objekt bytového domu ctí rozmístění oken, výšek parapetů a parteru hotelu. 

V podzemním podlaží objektu jsou situovány garážové stání pro osobní automobily (35 
stání) s výjezdem a vjezdem pomocí rampy do ulice Internacionální. Podzemní část 
objektu vybočuje z půdorysné plochy objektu v úrovni 1. nadzemního podlaží a tato část 
je v celé ploše ozeleněná, kombinovaná s terasami pobytových zahrádek. 

 V prvním nadzemním podlaží jsou v části přiléhající k náměstí umístěny pod 
loubím 3 nebytové jednotky v kterých jsou umístěny maloobchody a cestovní kancelář a 
dále je zde situován hlavní vstup do objektu. V 1. NP se dále nachází 5 bytových 
jednotek převážně malometrážního charakteru včetně pobytových zahrádek a domovní 
vybavení bytového domu (kočárkárna, komory, listovní schránky atd.). Ve vyšších 
podlažích (2. NP – 4. NP) se nachází 20 bytů různých parametrů s obytnou podlahovou 
plochou do 100 m2. V 5. NP se nachází 6 atypických mezonetových bytů přiléhajících ke 
střešním terasám. 

Převzato z projektu EGP INVEST. 

1.4 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNK ČNÍ  
  ŘEŠENÍ 

 Architektonické a výtvarné řešení vychází ze zpracované urbanistické studie 
(architektonická kancelář VHE Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Foglarová) a 
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dále navazuje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení, kterou zpracovala firma 
APV Invest, s.r.o. a projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, kterou zpracovala 
firma EGP INVEST, spol. s r.o. Uh. Brod. 
 Z hlediska architektonického je použita moderní výrazová forma, která 
v základních parametrech vychází z řešení výraznějšího a dojmově těžšího parteru. Nad 
tímto parterem, který v nároží zabíhá do loubí, je fasáda hlavní hmoty o výšce tří 
podlaží. Nad touto fasádou, zakončenou parapetem teras, je ustupující subtilní, 
odlehčená hmota střešních bytů s terasami. Křídlo probíhající do zahrady je ve výšce 
dvou podlaží provedené z materiálu použitého na parteru domu. Fasáda domu je 
charakteristická velkými francouzskými okny, balkóny a terasami se střešními 
zahradami. Rozčlenění domu těmto prvky je výraznější na fasádách orientovaných do 
zahradní části objektu. Do náměstí a ulice, obzvláště v místě napojení na sousední 
hotel, je dům méně členitý. Použité materiály na fasádě domu jsou voleny tradiční, 
korespondující s okolní zástavbou. V zásadě se jedná o kombinaci červené lícové 
vyzdívky parteru a zadního traktu se světlešedou fasádou jemné struktury na hlavní 
hmotě objektu, světle oranžovou fasádou hladkého povrchu na plochách vstupujícího 
podlaží a červenou krytinou na ploše střechy. Rámy výplní otvorů budou bílé 
s předokenními roletami, u obchodních prostor s roletami ve formě mříží a u 
vstupujícího mezonetového podlaží s venkovními žaluziemi v matně stříbrné barvě. 
Zábradlí bude provedeno v nerezové úpravě kombinaci čirými skleněnými výplněmi. 
Z hlediska dispozičního je objekt rozdělen do pěti nadzemních podlaží, které navazují na 
podzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou umístěny garážová stání (35 stání) pro 
osobní automobily. Vjezd a výjezd do garáží je řešen rampou a to z ulice 
Internacionální. 

První nadzemní podlaží obsahuje v části přiléhající k náměstí tří nebytové prostory se 
samostatným vstupem a s předpokládaným využitím pro obchod a služby (prodejna sklo-
porcelán, prodejna suvenýrů a cestovní kancelář). Dále se zde nachází pět bytových 
jednotek převážně malometrážního charakteru. Součástí 1. NP je rovněž domovní 
vybavení (listovní schránky, prostor pro uložení kočárků, jízdních kol, komory pro 
skladování předmětů, úklidová místnost atd.). 

 V druhém až čtvrtém typovém podlaží se nachází 20 bytů (8 + 6 + 6) různých 
parametrů s obytnou plochou do 100 m2. 

V pátém nadzemním podlaží se nachází v mezonetovém prostoru šest atypických 
dvoupodlažních bytů. 

Celkem se v objektu nachází 31 bytových jednotek, 35 garážových stání a 3 nebytové 
prostory. V bytových jednotkách je 75 obyvatel. 

Všechny byty v objektu jsou prosvětleny a odvětrány převážně francouzskými okny. 
V dispozicích jednotlivých bytů je preferován systém obytné kuchyně, navazující na 
vstupní chodbu, ze které je navržen přístup k příslušenství bytů. Každý byt má 
v příslušném podlaží svůj sklad umístěný v komunikačním prostoru a každý byt 
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disponuje terasou, balkónem nebo vlastní pobytovou zahradou. 
 Z hlediska stavebně technického se jedná o samostatně stojící objekt s jedním 
podzemním a pěti nadzemními podlažími a podkrovím, které je řešeno jako mezonet. 
Objekt navazuje na štítovou stěnu hotelu Wienna a má stejnou výškovou úroveň hřebene 
jako hotel. Dále jsou dodrženy návaznosti římsy střechy objektu na zlom mansardové 
střechy hotelu a parapet střešní terasy objektu navazuje na úroveň římsy hotelu. Objekt 
bytového domu rovněž ctí rozmístění oken, výšek parapetů a parteru hotelu Wienna. 
 Konstrukční systém objektu je stěnový, kdy svislými nosnými konstrukcemi jsou 
stěny z keramických zdících materiálů. Stropní konstrukce jsou navrženy jako 
monolitické, železobetonové desky tl. 250 mm. Nad 1. PP je deska zesílena podélnými 
průvlaky. Balkónové desky tl. 180 mm jsou na stropní konstrukce připojeny pomocí ISO 
nosníků. Stěny 1. PP jsou provedeny jako železobetonové monolitické tl. 400 mm 
opatřené z vnější strany vodotěsnou izolací. Objekt je založen na železobetonové 

základové desce tl. 250 mm podporovanou soustavou vrtaných pilot o ∅ 600 mm. 
V části objektu, který sousedí s hotelem Wienna jsou navrženy mikropiloty. 

Schodiště je navrženo jako přímé, dvouramenné a je provedeno jako monolitické, 
železobetonové. Mezipodesty jsou uloženy na nosné stěny izolovanými smykovými trny, 
aby nedocházelo k přenášení kročejového hluku na konstrukci. Schodišťové rameno je 
pevně spojeno s mezipodestou a na strop je uloženo ozubem na vrstvu protihlukové 
izolace. 

Objekt je zastřešen valbovou střechou s krytinou z betonových tašek, krov je dřevěný. 

Převzato z projektu EGP INVEST. 

 

2  ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 

Investor:   APV INVEST, s.r.o. 

    Nad Královskou oborou 45 

    170 00 Praha 7 

Projektant:   EGP INVEST, spol. s r.o. 

    Ant. Dvořáka 1707  

    688 01 Uherský Brod 

Dodavatel:   FUTUREX spol. s.r.o. 

    Nádražní 671 

    686 02 Staré Město 
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3  ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A 
 STAVEBNÍ OBJEKTY 

3.1 PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba neobsahuje žádné provozní soubory. 

3.2 STAVEBNÍ OBJEKTY 

3.2.1 Pozemní stavební objekty 

SOP 01 – Bytový dům 

3.2.2 Inženýrské objekty 

SOI 01 – Přípojka kanalizace 

SOI 02 – Přípojka pitné vody 

SOI 03 – Přípojka plynu 

SOI 04 – Přeložka elektro 

SOI 05 – Přípojka telefonu 

SOI 06 – Místní komunikace a zpevněné plochy 

SOI 07 – Terénní, sadové úpravy a oplocení 

SOI 08 – Odvádění dešťových vod 

3.2.3 Popis inženýrských objektů 

SOI 01 – Přípojka kanalizace 

Popis trasy – splaškové odpadní vody z objektu jsou vyústěny jedním ležatým svodným 
potrubím, zaústěným do nové revizní šachty RŠ1, vzdálené 2,0 m od líce objektu. 
Odtud jsou odpadní vody odvedeny přípojkou „P1“, která je zaústěna do nové kolmé 
odbočky DN 300/200 na stávající kanalizaci  - kamenina DN 300. 

Materiál – přípojka kanalizace je navržena z kameninových trub DN 200 o délce 15,6 
m, pouze dopojení ležatého svodu z objektu, řešeného v rámci zdravotechniky, je 
dopojeno potrubím z PVC 200 o délce 1,0 m do revizní šachty RŠ1. Je navržen 
jednotný spád 2% pro celou přípojku. 
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Výkop, uložení – bude proveden svislý výkop šířky 1,0 m s příložným pažením. 
Kameninové potrubí pod stávající komunikací bude plně obetonováno, tloušťka 
obetonování nad vrcholem trubky bude min. 10 cm. Zbytek potrubí bude uložen na 

betonové podkladní desce a betonovém sedle o středovém úhlu min. 120°. Obsyp do 
výšky 0,3 m nad vrchol potrubí bude proveden pískem se zhutněním v bocích výkopové 
rýhy. 

Revizní šachta – je navržena typizovaná prefabrikovaná kanalizační šachta ∅ 1000 mm, 
ukončená v úrovni upraveného terénu litinovým poklopem. 

 

SOI 02 – Přípojka pitné vody 

Popis trasy – nová vodovodní přípojka je napojena pomocí navrtávacího pasu HACOM 
se šoupátkem pro domovní přípojky na stávající vodovodní řad – litina DN 150 v ul. 
Internacionální. Trasa přípojky navazuje kolmo na objekt bytového domu se zaústěním 
do 1. PP, místnost č. 00.02, kde bude umístěna vodoměrná sestava. Přípojka je vedena 
v komunikaci, v přilehlém chodníku a v dlážděné ploše. 

Materiál – poněvadž část nově navržené vodovodní přípojky bude uložena 
v komunikaci, jsou navrženy trubky z polyetylénu Robust Pipe ∅ 63 x 3,8, PE 100, 
SDR 17 s vnější ochrannou vrstvou, kterou tvoří pěnový polyetylén. Součástí trubek je 
integrovaný signalizační vodič. 

Výkop, uložení potrubí – bude proveden svislý výkop šířky 1,0 m s příložným pažením. 
Potrubí bude uloženo na 10 cm vrstvě zhutněného písku, rovněž obsyp potrubí do výšky 
min. 30 cm nad vrchol trubky bude ze zhutněného písku. Před zahájením zemních prací 
zajistí investor vyznačení a vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 

Vodoměrná sestava – bude umístěna uvnitř objektu na 1. PP v místnosti č. 00.02 na zdi 
ve výšce 0,95 m nad podlahou. Celá vodoměrná sestava je navržena dle Městských 
standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy. 

 

SOI 03 – Přípojka plynu 

 Napojení se na stávající plynovod PE 160 se provede navrtávacím odbočkovým 
T-kusem s prodlouženým hrdlem FRIALEN – DAA (Kit) DN 160/50. Tlak 
v plynovodu je 100 kPa. 

Potrubí středotlaké části přípojky plynu – venkovní část se navrhuje z lineárního 
polyetylénu pro plynárenské účely PE ∅ 50x4,6 dl. 10,65 m.   

Ve své trase venkovní plynovod podchází pod příjezdovou komunikací, parkovištěm a 
přilehlým chodníkem. Pod vozovkou je potrubí uloženo do ocelové chráničky, která je 
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na obou koncích utěsněna trvale pružným tmelem. Na nejvyšším místě chráničky je 
umístěna čichačka s litinovým poklopem.  Přípojka STL plynu bude přivedena až 
k oplocení hraně objektu, kde bude umístěna v nice budovy skříň, s regulátorem tlaku 
plynu 100 kPa/2 kPa a hlavním domovním uzávěrem. Z této skříně bude rozveden NTL 
plyn v objektu. Přípojka bude vyvedena 0,5 m nad terén a ukončena  kulovým 
kohoutem DN 50, který bude zároveň sloužit jako HUP. Kulový kohout je opatřen 
zátkou, pro zabránění úniku plynu při neodborné manipulaci s přípojkou.   

Nová plynovodní přípojka bude vedena v souběhu s ostatními novými sítěmi a dojde 
k jejich křížení. 

Je nutno dodržet min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005. 

 

SOI 04 – Přeložka elektro 

 Při realizaci nově navrhovaného vjezdu do podzemních garáží dojde k přerušení 
trasy kabelů oboustranně uložených podél původního chodníku v zeleném pásu. V první 
trase (blíže k vozovce) jdou čtyři kabely s počtem žil 400, 600,200 a 60. Ve druhé trase 
jdou tři kabely s počtem žil 1600, 1200 a 40. 

Navrhujeme přeložit trasu do nového chodníku (blíže k silnici). K tomu je nutno provést 
nové spojky na kabelech, a to na začátku i na konci přeložky. Místa nových spojek jsou 
volena pokud možno v místech spojek původních (u SR 136, před č.p. 390/1, v ulici K 
hotelu). 

 Nová místa spojkování jsou dvě: v místě původní kabelové rezervy na nároží 
nového bytového domu (zde budou naspojkovány tři kabely jdoucí v chodníku směrem 
k hotelu Wienna s počtem žil 600, 400 a 60). Jelikož v daném místě spojkování nebude 
dostatek místa pro všech 7 nových spojek je druhé místo spojkování navrženo 
v zeleném pásu napříč kruhovým objezdem (zde budou naspojkovány tři kabely s 
počtem žil 1600, 1200 a 200, pod vozovkou půjdou kabely ve stávajících kabelových 
chráničkách). Při spojkování stávajících nestíněných kabelů TCEKE na nové stíněné 
TCEPKPFLE je nutno na jedné straně uzemnit stínění nového kabelu. Nové spojky 
budou Raychem – typ XAGA 500. Nad každou spojkou se umístí kulový značkovač 
(Ball maker 1421-XR ID).  

 Překládaná kabelová rezerva I/40 bude použita dále pro jednu část přípojky 
zřizovaného bytového domu. Kabely jdoucí pod vjezdy do garáží a do domů budou 
uloženy v kabelových chráničkách PVC Ø110mm.  

Rozpárování překládaných kabelů se nemění. 

 

 



12 

 

SOI 05 – Přípojka telefonu 

 Podle zápisu na Českém Telecomu se potřebný počet (60) linek přivede jednak 
ze stávající rezervy 5 SR 41-60 vedle 390/1 (20 párů)  zbylých 30 párů z trasy kabelu 7 
TR 320 / 1-300. 

 Po bližším rozboru se ukázalo, že původně uvažované připojení 30 párů z trasy 
staré kabeláže nebude zřejmě možno realizovat vzhledem k horšímu technickému stavu 
sítě. Pracovnice ČTc nám upřesnila možnost napojení z kabelové rezervy 16 TR 320 / 
1-30 ve spojce položené v křižovatce ulic K hotelu – Internacionální. 

Přípojka (kabel TCEPKPFLE 15XN0,4) bude vycházet z rozbočovací spojky 
(Raychem, typ XAGA 500-55/12-300 + BOKT-5S) umístěné na rohu ulice K hotelu, 
půjde ve stávající trase telekomunikačního vedení (pod vozovkou v chráničce, kde bude 
proveden nový průtlak a dále v chodníku) směrem k hotelu Wienna a odtud dále k nově 
budovanému objektu bytového domu. Kabel bude zakončen v rozvaděči MIS200 
umístěném v suterénu domu v m.č. 00.02a (místnost slaboproudu) na rozpojovacích 
páscích KRONE LSA. Nad spojkou se umístí kulový značkovač (Ball maker 1421-XR 
ID). Délka přípojky je cca 70metrů. 

 Kabelová rezerva 5 SR 41-60 bude v rámci přeložek telekomunikačního vedení 
provedena novým kabelem TCEPKPFLE 10XN0,4 s délkou postačující pro zatažení do 
nového objektu. Rezerva bude ukončena v suterénu nového domu (m.č. 00.02a - 
místnost slaboproudu) v rozvaděči MIS200 na rozpojovacích páscích KRONE LSA. 

Do objektu vstupují kabely v kabelové chráničce (trubka HDPE 63). Po zatažení kabelů 
do chráničky se musí konec chráničky utěsnit proti vnikání vlhkosti silikonovým 
tmelem. 

 

SOI 06 – Místní komunikace a zpevněné plochy 

- Sjezd do podzemních garáží z ulice Internacionální rampou š. 5,00 m 

- Příjezdní komunikaci k pozemku s p.č. 1324 a příjezdní komunikaci k parkovišti na 
pozemku s p.č. 1322 z ulice Internacionální 

- Parkoviště pro dvě kolmá stání na pozemku s p.č. 1322 

- Rozšíření stávajícího parkoviště s kolmým stáním na náměstí při místní okružní 
komunikaci o 1 parkovací stání š. 3,50 m pro tělesně postižené 

- Chodníky podél stávající komunikace v ulici Internacionální 

- Zpevněnou plochu před vstupem do objektu 
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- Zpevněnou plochu včetně přístupového chodníku v zahradní části na pozemku s p.č. 
1320 

 

SOI 07 – Terénní, sadové úpravy a oplocení 

- Přípravné práce na pozemcích s p. č. 1322, 1320 

- Skrývku humózní zeminy na pozemcích investora (p. č. 1322, 1320) v tl. 0,55÷0,90 
m a na pozemku města (p. č. 2375) v tl. 0,30 m 

- Zpětné zásypy do patřičné výškové úrovně a osazení palisádových zídek 

- Návrh oplocení 

- typ 1  v uliční části návrh systémového plotu s bránou výšky 1,10 m 

- typ 2  okrasný nízký plot, oddělující jednotlivé zahrádky 

- typ 3  drátěný plot poplastovaný na hranici sousedního pozemku 

-  

SOI 08 – Odvádění dešťových vod 

popis trasy – poněvadž dešťosvody a vpusti z teras jsou rozmístěny po celém obvodu 
bytového domu, jsou na pozemku navrženy tři vsakovací šachty v prostoru zeleně. 

Přípojka „P2“ je vedena na východní straně objektu a jsou do ní zaústěny svody V8 a 
V10. Přípojka ústí do vsakovací šachty VŠ1 – DN 1000.  

Do vsakovací šachty VŠ2 – DN 1000 ústí svody V11 a V12 z objektu. Přípojka „P3“ je 
vedena na západní straně objektu, v revizní šachtě RŠ4 se trasa odklání vpravo a ústí do 
vsakovací šachty VŠ3 – DN 1500. Do přípojky „P3“ jsou zaústěny dešťosvody D1 – 
D3, svody V3 – V5 a odtoky ze žlabů v místě vjezdu do garáží. 

materiál – přípojky „P2“ a „P3“ tvoří trouby z PVC pro uložení do země DN 150 – 200, 
krátké přípojky jsou rovněž z PVC DN 100 – 125. 

revizní a vsakovací šachty  - revizní šachty RŠ2 – RŠ6 jsou navrženy plastové ∅ 630 

mm (Pipelife), vsakovací šachty VŠ1 – VŠ2 jsou betonové prefabrikované ∅ 1000 mm, 

vsakovací šachta VŠ3 je rovněž prefabrikovaná betonová ∅ 1500 mm. V úrovni 
upraveného terénu jsou šachty ukončeny litinovými poklopy. Hloubka vsakovacích 
šachet je 5,0 m, dno je vyplněno vrstvou štěrku o výšce cca 1,0 m. 

výkop, uložení – bude proveden svislý výkop šířky 1,0 m s příložným pažením. Potrubí 
bude uloženo na 10 cm vrstvě písku, rovněž obsyp bude do výšky 30 cm nad vrchol 
trubky ze zhutněného písku. Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení 
a vyznačení všech stávajících podzemních inženýrských sítí v dané lokalitě výstavby. 
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4  SITUACE STAVBY 

 Dům je situován u ústřední komunikace této části Suchdola - v ulici 
Internacionální a je umístěn na severním čtvrtrondelu náměstí, na kterém se nachází 
radnice a hotel Wienna. Bude realizován na parcelách č. 1320, 1321 a 1322, které jsou 
v majetku investora. Území výstavby je z jižní strany ohraničeno hotelem Wienna, ze 
severní strany rodinným domem č.p. 390 ze západní strany stávajícími komunikacemi a 
ze strany východní zahradami. 

Nároky na zábor lesního půdního fondu nevznikají. V prostoru staveniště se nenachází 
žádné chráněné území a rovněž nevzniká požadavek na nová ochranná pásma. Při 
provádění prací při realizaci objektu bytového domu nebudou dotčena ochranná pásma 
a ani chráněné objekty. 

 Stavba bude napojena na stávající komunikaci Internacionální pomocí nájezdové 
rampy ze suterénu objektu, kde se nachází podzemní garáže. 

Podrobný plán zařízení staveniště najdeme v přílohách B1.3, B1.4, B1.5. 

 

5  ČASOVÝ A FINAN ČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 

 Pro stavbu je zpracováván finanční a časový plán jak jednotlivých objektů, tak i 
hlavních technologických etap hlavního objektu. Jednotlivé objekty jsou zatříděny 
pomocí třídníku JKSO a jsou brány jednotlivé i ceny za měrnou jednotku daného 
objektu. Dále je hlavní objekt rozdělen na jednotlivé etapy a procentuální jsou tady těm 
etapám přiděleny i ceny. 

 Z časového plánu je zřejmé, jak dlouho budou jednotlivé objekty nebo etapy 
trvat. Dále jen rozdělíme finance na jednotlivé časové úseky, abychom věděli, jaké 
množství finančních prostředků budeme za časovou jednotku čerpat. 

 Finanční plán stavebních objektů a etap hlavního objektu nalezneme v příloze 
B2.3. 

 

6  CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 

6.1 POPIS STAVENIŠTĚ  

 Staveniště se nachází v Praze 6 v městské části Suchdol, objekt bude součástí 
kruhového náměstí. Prostor staveniště je značně omezen přiléhajícími objekty a malou 
plochou pozemku. Navrhovaný objekt zabírá téměř celou plochu parcely, a proto 
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zařízení staveniště bude značně omezeno pouze pro nezbytné potřeby stavebníka, tak 
aby byl zajištěn volný prostor pro práci na staveništi. 

6.2 OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

6.2.1 Mobilní kontejnery 

 Pro potřebu pracovníků bude na stavbě instalováno 5 mobilních kontejnerů. Tři 
kontejnery budou obytné jeden pro potřebu stavbyvedoucího a mistra a další dva pro 
potřebu zbylých pracovníků. Čtvrtý kontejner je nebytový skladový a je uzamykatelný. 
Poslední kontejner je hygienický a zde jsou umístěny sprchy, WC a umyvadla. Pro 
sociální potřebu jsou na stavbě instalovány dvě sociální zařízení TOI TOI Fresh a 
mobilní umývárna VOŠBOULE (pouze do doby umístění hygienického kontejneru). 
Kontejnery bude dodávat firma ALGECO spol. s r. o. Ta má nejbližší pobočku v Praze 
10. Sociální zařízení dodává firma TOI TOI s.r.o. s nejbližší pobočkou ve Slaném. 

6.2.2 Zpevněné plochy pro mobilní kontejnery 

Hlavní zhotovitel: 

 Vyčleněná plocha cca 80 m2 

 Pro umístění kontejnerů byla vyčleněna plocha cca 80 m2. Hlavní zhotovitel má 
pronajato pět mobilních kontejnerů a dvě sociální zařízení TOI TOI (pouze do doby 
umístění hygienického kontejneru). Před uložením kontejnerů musí být plocha, kam se 
budou následně umisťovat řádně zpevněná a přichystaná. Podloží bude zpevněno ze 
štěrku frakce 63mm a řádně zhutněno dále se pod kontejnery uloží betonové panely a 
tak bude zajištěna jejich rovinatost a stabilita. 

 Plocha pod sociálním zařízením nemusí být příliš upravována, pouze se provede 
zarovnání podkladu u případných nerovností. Obytné kontejnery a skladový kontejner 
musí být připojeny na přívod el. energie. Hygienický kontejner musí být navíc připojen 
na přívod vody. Sociální zařízení mají vlastní sběrač, tudíž nemusí být napojeny na 
kanalizaci. 

6.2.3 Osvětlení staveniště 

 Dodatečné osvětlení staveniště nebude potřebné. Pouze při betonářských 
pracích, kdy je možné, že se pracovní doba prodlouží až na 12 hodin nebo při práci 
v zimních měsících bude na stavbě použito světelných reflektorů na omezenou dobu při 
postupném ubývání denního světla. 
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6.2.4 Rozvody NN na staveništi 

 Současná trať vedení NN probíhá v prostoru nově budovaného objektu, a tudíž 
před započetím stavebních prací na hlavním objektu bude vybudovaná přeložka NN a 
tak bude zabráněno jejímu poškození. Z nově vybudované přeložky bude napojeno 
zařízení staveniště. 

Potřebné množství energií pro staveniště bude uvedeno v příloze A3. 

6.2.5 Rozvody vody na staveništi 

 Pro odběr vody k potřebám zařízení staveniště bude zhotoveno odběrné místo 
hlavním zhotovitel. Odběrné místo bude zřízeno na nově vybudované vodovodní 
přípojce. Hlavní zhotovitel si musí odběr vody smluvně domluvit s rozvodným 
závodem. Délka staveništní přípojky cca 41m. 

6.2.6 Plocha pro umístění kontejnerů na odpad 

 Pro tyto kontejnery vyčleněna plocha společně se skladem materiálu cca 33m2. 
Pří výstavbě můžou vznikat různé druhy odpadu zejména odpad z obalových materiálů 
(plastové obaly, skleněné, kovové obaly apod.). Odpad bude tříděn dle druhů a odvážen 
na recyklaci k tomu určených skládek. Umístění kontejnerů a zajištění pronájmu zařídí 
hlavní zhotovitel. 

6.2.7 Pojezdové komunikace na staveništi 

 Plocha staveniště bude zpevněna štěrkem frakce 63mm. Dále bude na staveništi 
vybudovaná dočasná jednosměrná panelová komunikace, panely kladeny do štěrkového 
lože. Panely budou také použity jako podklad pod věžový jeřáb. Tyto zpevněné plochy 
budou taky sloužit k pojezdu jednotlivých stavebních strojů, které budou v průběhu 
stavby využívány. Plocha požitých panelů cca 90m2. Zpevněné plochy zajistí hlavní 
zhotovitel. 

6.2.8 Oplocení staveniště 

 Pro zamezení přístupu neoprávněným osobám na staveniště bude kolem 
staveniště vybudováno dočasné oplocení doplněné o plachtu kvůli zvýšené prašnosti. 
Oplocení bude na vjezdu a výjezdu ze staveniště opatřeno uzamykatelnou bránou. 
Oplocení bude do standardní výšky 1,8 m a bude tvořeno ocelovým plotem a 
konstrukce plotu bude zasazena do přenosných betonových patek. 

 Opatření zajistí hlavní zhotovitel, který musí rovněž zabezpečit všechny prostory 
týkající se stavby a nacházející se mimo staveniště. 

Podrobný technická zpráva k zařízení staveniště je v příloze A3. 
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Obr.č.1 Hranice staveniště a budovaný objekt 

 

7  HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 

 Hlavní mechanismy pro výstavbu rozdělím do jednotlivých technologických 
etap výstavby. Jedná se o etapy zemní práce, zakládání, hrubá stavba, zastřešení. Mimo 
tyto etapy je ještě využito spousta menších mechanismů a ručního nářadí my se v této 
zprávě budeme zabývat pouze hlavními mechanismy. Zde uvedené mechanismy jsou 
dále samostatně popsány v příloze A4 – návrh strojní sestavy, kde jsou uvedeny jejich 
technické údaje a ilustrativní fotky. 

Zemní práce: 

a) rotační vrtná souprava LIEBHERR LB16 

b) dozer KOMATSU D51EX 

c) GOLDHOFER podvalník (25 t) + tahač návěsů IVECO Stralis 

d) pásové rypadlo CATERPILLAR 323D LNChyba! Záložka není definována. 

e) rypadlo - nakladač CATERPILLAR 432E 
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f) VOLVO FM 13.480 8x4, Euro III, 3 str. sklápěč 

 

Zakládání: 

a) betonové čerpadlo SCHWING S 39 SX 

b) autodomíchávač STETTER AM 7 C+ 

c) vrtná souprava pro mikropiloty MUSTANG 13-F1 

e) vrty pro injektáž MUSTANG 4-N2E 

f) injektážní systém MINIFLEX E 

g) GOLDHOFER podvalník (25 t) + tahač návěsů IVECO Stralis 

h) plovoucí vibrační lišta BARIKELL 

 

Hrubá stavba: 

a) VOLVO FM 13.480 8x4, Euro III, 3 str. sklápěč 

b) betonové čerpadlo SCHWING S 39 SX 

c) autodomíchávač STETTER AM 7 C+ 

d) plovoucí vibrační lišta BARIKELL 

e) omítací agregát KALETA 5S 

f) nákladní stavební výtah NOV 500 

g) vežový jeřáb MB 1030.1 

 

Zastřešení: 

a) motorová pila HUSQAVRA 236 

b) nákladní stavební výtah NOV 500 

c) vežový jeřáb MB 1030.1 
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8  KVALITATIVNÍ, ENVIROMENTÁLNÍ A 
 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 

8.1 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY 

 Pro zkvalitnění výstavby se vpracuje kontrolní a zkušební plán. V tomto plánu 
jsou obsaženy tři fáze kontrol a to kontrola vstupní, mezioperační a výstupní. Ve 
vstupní kontrole se bude zejména kontrolovat předávka pozemku od investora s tím 
spojené požadavky.  

 V mezioperační kontrole se prakticky kontroluje cely průběh výstavby až do 
samého ukončení. V neposlední řadě je kontrola výstupní a zde jsou obsaženy kontroly 
spojené s předáním hotového díla. Pro účel diplomové práce jsem zpracoval kontrolní a 
zkušební plán v programu CONTEC na dvě technologické etapy zemní práce a 
zakládaní. Podrobný kontrolní a zkušební plán pro tyto etapy najdeme v příloze A7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2 Náhled kontrolní a zkušební plán 
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8.2 ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY 

Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené negativní 
vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou nadměrnou 
hlučnost. 

 Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 

 Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením 
č.125/1997 Sb., o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý 
odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do 
sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku.  

 Enviromentální plán je zpracován pomocí programu CONTEC a je podrobněji 
popsán v příloze A8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3 Náhled environmentální plán 
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8.3 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 

 Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci vč. všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 
výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět 
speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto 
činnost vykonávat. 

 Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní předpisy 
k zajištění BOZP a k provozu technických zařízení. 

Ve vztahu ke svým zaměstnancům a k osobám pohybujícím se s jeho souhlasem na 
stavbě (nejedná se o zaměstnance jiných dodavatelů) je dodavatel povinen zajistit 
veškeré požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení zákoníku práce a dalších 
navazujících předpisů. 

 Dodavatel vypracuje a na veřejném místě zpřístupní provozní řád stavby 
obsahující základní požadavky BOZP , důležité krizové a kontaktní telefonní čísla a 
jména zodpovědných vedoucích zaměstnanců. 

 Dodavatel je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení, 
technologií, materiálů a výrobku bylo dbáno na závazné předpisy, všechny pracovní a 
technologické postupy, návody a technické podmínky stanovené jejich výrobci. 
Dodavatel je povinen si je od subdodavatelů materiálů vyžádat! 

Při realizaci stavby se bude dodavatel stavby a všichni jeho zaměstnanci povinni řídit 
platnými obecně závaznými právními normami, platnými technickými normami, 
bezpečnostními předpisy a pravidly a to především: 

- Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 

- Nařízení vl. 441/2004 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 

- Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

- Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- Nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky 
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- Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na 
staveništích 

Bezpečnostní normy a předpisy 

- ČSN 73 8106 ochranné a záchytné konstrukce-částečně nahrazena ČSN EN 
1263-1 

- ČSN 73 8102 pojízdná a volně stojící lešení 

- ČSN 74 3282 ocelové žebříky – zákl. ustanovení 

- ČSN 38 9804 nastavovací žebříky 

- ČSN EN 50110-1 BP pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 

- ČSN ISO 12480-1 jeřáby-bezpečné používání-část 1:všeobecně 

- ČSN EN 13155 jeřáby-bezpečnost-volně zavěšené prostředky pro uchopení 

Pro účely diplomové práce jsem zpracoval podrobnější bezpečnostní plán pomocí 
programu CONTEC a je obsažen příloze A9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4 Náhled plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
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1  INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Charakter stavby:  novostavba 

Místo stavby:   Praha 6 – Suchdol, ulice Internacionální 

Název stavby:  Bytový dům – Suchdolské zahrady 

Investor:   APV INVEST, s.r.o. 

    Nad královou obovou 45 

    170 00 Praha 7 

Počet podlaží:  5 nadzemních + mezonet v podkroví (6.np) 

    1 podzemní 

Počet bytů:   31 bytů (75 obyvatel) 

Nebytové prostory:  3x maloobchodní prodejny 

    35 x garážové stání 

Zastavěná plocha:  779,0 m2 

Obestavěný prostor:   14.523 m3 

1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 Předmětem je řešení bytového domu v Městské části Praha – Suchdol, který je 
situován v centru této části města v ulici Internacionální a to v jejím severním 
čtvrtrondelu náměstí s radnicí a hotelem. 

 Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními 
podlažími, který je částečně umístěný na hranici pozemků s obvodovou komunikací 
kulatého náměstí ulice Internacionální. Na jižní straně objekt navazuje na stávající 
objekt hotelu Wienna a na západní straně na subtilní rodinný domek. Na hotel Wienna 
bytový dům navazuje stejnou výškovou úrovní hřebene, římsou střechy na úroveň zlomu 
mansardové střechy hotelu, parapetem střešní terasy na 0úroveň římsy střechy hotelu a 
dále objekt bytového domu ctí rozmístění oken, výšek parapetů a parteru hotelu. 

 V podzemním podlaží objektu jsou situovány garážové stání pro osobní 
automobily (35 stání) s výjezdem a vjezdem pomocí rampy do ulice Internacionální. 
Podzemní část objektu vybočuje z půdorysné plochy objektu v úrovni 1. nadzemního 
podlaží a tato část je v celé ploše ozeleněná, kombinovaná s terasami pobytových 
zahrádek. 
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 V prvním nadzemním podlaží jsou v části přiléhající k náměstí umístěny pod 
loubím 3 nebytové jednotky, v kterých jsou umístěny maloobchody a cestovní kancelář a 
dále je zde situován hlavní vstup do objektu. V 1. NP se dále nachází 5 bytových 
jednotek převážně malometrážního charakteru včetně pobytových zahrádek a domovní 
vybavení bytového domu (kočárkárna, komory, listovní schránky atd.). Ve vyšších 
podlažích (2. NP – 4. NP) se nachází 20 bytů různých parametrů s obytnou podlahovou 
plochou do 100 m2. V 5. NP se nachází 6 atypických mezonetových bytů přiléhajících ke 
střešním terasám. 

1.3 ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STAVENIŠT Ě 

 Nově navrhovaný bytový dům se nachází v Praze 6 – Suchdol a je situovaný u 
ústřední komunikace této části města – v ulici Internacionální. 

Na této ústřední komunikaci - ulici Internacionální se nachází dvě kulatá náměstí a 
nově budovaný bytový dům je umístěný na severním čtvrtrondelu náměstí, na kterém se 
nachází radnice a hotel Wienna. 

Bytový dům bude realizován na parcelách č. 1320, 1321 a 1322, které jsou v majetku 
investora. Území výstavby je z jižní strany ohraničeno hotelem Wienna, ze severní 
strany rodinným domem č.p. 390 (zahrada), ze západní strany stávajícími 
komunikacemi a ze strany východní zahradami rodinných domků č.p. 370 a 347. 

 V současné době jsou parcely oploceny a využívají se jako zahrady. Na 
pozemních se nachází zahradní domek a kůlna. Tyto stavby budou před zahájením 
výstavby odstraněny. Staveniště je vcelku rovinné v nadmořské výšce cca 274,20 m n.m. 
a vzhledem k tomu, že staveniště je v současné době využíváno jako zahrady nachází se 
zde převážně ovocné stromy (jabloně, hrušně atd.). 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb. je 
stavbou bytového domu dotčen zemědělský půdní fond. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
stavbu pro bydlení v součastně zastavěném území obce není třeba dle § 9 odst. 2 
souhlasu orgánu  ZPF s odnětím. Navrhované využití pozemku je v souladu s ÚP hl. 
města Prahy. Skrytá kulturní vrstva půdy ze zastavěných a zpevněných ploch bude 
využita na vylepšení půdních poměrů v místě stavby bytového domu.  
 Nároky na zábor lesního fondu nevznikají. 

V prostoru staveniště se nenachází žádné chráněné územní, objekty, porosty a rovněž 
nevzniká požadavek na nové ochranné pásma. 

Při provádění přípojek inženýrských sítí (voda, kanalizace, plny, elektro, atd.) budou 
respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí v ulici Internacionální. 
Vytyčení tras stávajících inženýrských sítí v terénu zajistí investor ve spolupráci 
s jednotlivými správci před zahájením prací. 
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1.4 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

1.4.1 Uvolnění pozemků a objektů 

 Pro realizace objektu není nutné uvolnit žádné pozemky ani objekty. Stávající 
zahradní domek a kůlna budou odstraněny v rámci bouracích prací při zahájení 
výstavby objektu bytového domu.  

1.4.2 Způsob provedení demolicí a místo skládky 

 Při realizaci stavby bytového domu nebudou prováděny žádné demolice objektů. 
Vzniklý odpad při bourání zahradního domku a kůlen bude odvezen a uložen na řízenou 
skládku. 

1.4.3 Rozsah a způsob likvidace porostů 

 V prostoru staveniště dojde ke zrušení stávající zeleně a to v rozsahu 
definovaném v rozhodnutí o povolení pokácení dřevin č.j. 352/2529/04 z 05.10.2004, 
Městská část Praha – Suchdol, odbor realizace staveb, dopravy a ochrany životního 
prostředí. Za pokácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba – 8 ks okrasných 
stromů na pozemku dle dohody s ÚMČ Praha – Suchdol. 

1.4.4 Zabezpečení chráněných objektů, ochranných  
 pásem a porostů během výstavby 

 Při provádění prací při realizaci objektu bytového domu nebudou dotčena 
ochranná pásma a ani chráněné objekty. Porosty, které zůstanou na pozemku, budou 
před zahájením prací na staveništi a vhodným způsobem ochráněny. 

1.4.5 Přeložky nadzemních a podzemních vedení 

 Před realizací objektu bude provedeno přeložení trasy kabelu nn a sdělovacího 
zařízení v ulici Internacionální na pozemku č. 2375. 

1.4.6 Užívání komunikací 

 Pro realizaci bytového domu budu plně využívány stávající místní komunikace – 
ulice Internacionální. 

1.5 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNK ČNÍ  
  ŘEŠENÍ 

 Architektonické a výtvarné řešení vychází ze zpracované urbanistické studie 
(architektonická kancelář VHE Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Foglarová) a 
dále navazuje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení, kterou zpracovala firma 
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APV Invest, s.r.o. a projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, kterou zpracovala 
firma EGP INVEST, spol. s r.o. Uh. Brod. 
 Z hlediska architektonického je použita moderní výrazová forma, která 
v základních parametrech vychází z řešení výraznějšího a dojmově těžšího parteru. Nad 
tímto parterem, který v nároží zabíhá do loubí, je fasáda hlavní hmoty o výšce tří 
podlaží. Nad touto fasádou, zakončenou parapetem teras, je ustupující subtilní, 
odlehčená hmota střešních bytů s terasami. Křídlo probíhající do zahrady je ve výšce 
dvou podlaží provedené z materiálu použitého na parteru domu. Fasáda domu je 
charakteristická velkými francouzskými okny, balkóny a terasami se střešními 
zahradami. Rozčlenění domu těmto prvky je výraznější na fasádách orientovaných do 
zahradní části objektu. Do náměstí a ulice, obzvláště v místě napojení na sousední 
hotel, je dům méně členitý. Použité materiály na fasádě domu jsou voleny tradiční, 
korespondující s okolní zástavbou. V zásadě se jedná o kombinaci červené lícové 
vyzdívky parteru a zadního traktu se světlešedou fasádou jemné struktury na hlavní 
hmotě objektu, světle oranžovou fasádou hladkého povrchu na plochách vstupujícího 
podlaží a červenou krytinou na ploše střechy. Rámy výplní otvorů budou bílé 
s předokenními roletami, u obchodních prostor s roletami ve formě mříží a u 
vstupujícího mezonetového podlaží s venkovními žaluziemi v matně stříbrné barvě. 
Zábradlí bude provedeno v nerezové úpravě kombinaci čirými skleněnými výplněmi. 

Z hlediska dispozičního je objekt rozdělen do pěti nadzemních podlaží, které navazují na 
podzemní podlaží. 

 V podzemním podlaží jsou umístěny garážová stání (35 stání) pro osobní 
automobily. Vjezd a výjezd do garáží je řešen rampou a to z ulice Internacionální. 

První nadzemní podlaží obsahuje v části přiléhající k náměstí tří nebytové prostory se 
samostatným vstupem a s předpokládaným využitím pro obchod a služby (prodejna sklo-
porcelán, prodejna suvenýrů a cestovní kancelář). Dále se zde nachází pět bytových 
jednotek převážně malometrážního charakteru. Součástí 1. NP je rovněž domovní 
vybavení (listovní schránky, prostor pro uložení kočárků, jízdních kol, komory pro 
skladování předmětů, úklidová místnost atd.). 

 V druhém až čtvrtém typovém podlaží se nachází 20 bytů (8 + 6 + 6) různých 
parametrů s obytnou plochou do 100 m2. 

V pátém nadzemním podlaží se nachází v mezonetovém prostoru šest atypických 
dvoupodlažních bytů. 

Celkem se v objektu nachází 31 bytových jednotek, 35 garážových stání a 3 nebytové 
prostory. V bytových jednotkách je 75 obyvatel. 

Všechny byty v objektu jsou prosvětleny a odvětrány převážně francouzskými okny. 
V dispozicích jednotlivých bytů je preferován systém obytné kuchyně, navazující na 
vstupní chodbu, ze které je navržen přístup k příslušenství bytů. Každý byt má 
v příslušném podlaží svůj sklad umístěný v komunikačním prostoru a každý byt 
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disponuje terasou, balkónem nebo vlastní pobytovou zahradou. 
 Z hlediska stavebně technického se jedná o samostatně stojící objekt s jedním 
podzemním a pěti nadzemními podlažími a podkrovím, které je řešeno jako mezonet. 
Objekt navazuje na štítovou stěnu hotelu Wienna a má stejnou výškovou úroveň hřebene 
jako hotel. Dále jsou dodrženy návaznosti římsy střechy objektu na zlom mansardové 
střechy hotelu a parapet střešní terasy objektu navazuje na úroveň římsy hotelu. Objekt 
bytového domu rovněž ctí rozmístění oken, výšek parapetů a parteru hotelu Wienna. 
 

 Konstrukční systém objektu je stěnový, kdy svislými nosnými konstrukcemi jsou 
stěny z keramických zdících materiálů. Stropní konstrukce jsou navrženy jako 
monolitické, železobetonové desky tl. 250 mm. Nad 1. PP je deska zesílena podélnými 
průvlaky. Balkónové desky tl. 180 mm jsou na stropní konstrukce připojeny pomocí ISO 
nosníků. Stěny 1. PP jsou provedeny jako železobetonové monolitické tl. 400 mm 
opatřené z vnější strany vodotěsnou izolací. Objekt je založen na železobetonové 

základové desce tl. 250 mm podporovanou soustavou vrtaných pilot o ∅ 600 mm. 
V části objektu, který sousedí s hotelem Wienna jsou navrženy mikropiloty. 

 Schodiště je navrženo jako přímé, dvouramenné a je provedeno jako 
monolitické, železobetonové. Mezipodesty jsou uloženy na nosné stěny izolovanými 
smykovými trny, aby nedocházelo k přenášení kročejového hluku na konstrukci. 
Schodišťové rameno je pevně spojeno s mezipodestou a na strop je uloženo ozubem na 
vrstvu protihlukové izolace. 

Objekt je zastřešen valbovou střechou s krytinou z betonových tašek, krov je dřevěný. 

Převzato z projektu EGP INVEST. 

 

2  MATERIÁL, DOPRAVA 

2.1 MATERIÁL 

Pro vytyčení stavby:  

Prkna 100/25mm délky 4m, cca 15ks 

Lať 50/50mm délky 4m, cca 15ks 

Stavební hřebíky cca 5kg 

Materiál bude uskladněn v mobilních skladech na staveništi, které budou uzamykatelné. 
Tento materiál bude následně použit na další práce, například na zhotovení bednění 
základových pasů. 
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Pro výkopové práce: 

Válcovaný profil I340 délky 6m – 12ks 

Válcovaný profil I180 délky 4,5m – 18ks 

Dřevěné prkna tl. 8cm a délky 2m 

Dřevěné prkna tl. 8cm a délky 3m 

Pro samotné výkopové práce není třeba žádný další materiál kromě strojů na zemní 
práce. Pouze pro místa kde bude využito záporové pažení je třeba materiál na stavbu 
toho pažení. 

2.2  DOPRAVA 

 Při provádění zemních prací musí být zejména zajištěna doprava vykopané 
zeminy na skládku, která je vzdálena cca 4km od místa stavby. Část zeminy bude 
upotřebena na zpětné zásypy cca 539m3. Pro přemístění vykopané zeminy bude využit 
2x nákladní automobil VOLVO FM 13.480 8x4. 

Dále je na místo stavby třeba dopravit pasové rypadlo, dozer a rotační vrtnou soupravu 
na podvalníku Goldhofer s nosností 25t a podvalník tažen pomocí tahače IVECO 
Stralis. Pro dopravu těchto strojů pro zemní práce musí být zajištěny doprovodná 
vozidla tuto službu zajistí firma LF – AUTO s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1 Doprava pásového rypadla     Obr.č.2 Doprava vykopané zeminy 

 

 

 

 

Obr.č.3 Doprovodné vozidlo 
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3  PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

 K převzetí stanoviště mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne dle předem 
dohodnutých podmínek.  

Staveniště převezme od technického dozora investora (TDI) stavbyvedoucí zhotovitele 
zemních prací. Součástí převzetí staveniště bude předání projektové dokumentace, kde 
budou zakresleny skladové plochy, zábory a polohy všech dotčených inženýrských sítí, 
výškové a polohové zaměření stavby (provedené oprávněnou osobou). Před zahájením 
výkopových prací bude proveden řádný geologický průzkum – skladba podloží, třída 
těžitelnosti zeminy, hodnota únosnosti zeminy a hladina spodních vod.   

Součástí předání a převzetí staveniště je řádný zápis do stavebního deníku. 

 

4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 Pracovní doba je určena od 7 do 16ho.  Zemní práce budou prováděny za 
příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, 
promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. V případě zaplavení stavební jámy 
působením vytrvalých dešťů nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek je na 
stavbě k dispozici výkonné kalové čerpadlo. Nedílnou součástí při zajišťování všech 
výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech 
pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 

 Podrobné předpisy BOZ pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 
vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v 
plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně  
seznámit. 

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající ulice Internacionální. Základní 
hygienické podmínky budou zajištěny hygienickým kontejnerem a mobilním WC TOI 
TOI a mobilní umývárnou VOŠBOULE (pouze do doby instalování hygienického 
kontejneru). 

Celé staveniště bude oploceno do výšky 1,8m sloupky plotu zasazeny do přenosných 
betonových patek, aby bylo zamezeno přípustku nepovolaným osobám. 

 

5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Na provádění bude dohlížet stavbyvedoucí a pod jeho vedením i mistr. Musí se 
kontrolovat správnost provádění zemních prací dle projektové dokumentace 
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Pracovní stroje a nástroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně 
proškolení. Všichni stavební dělníci budou řádně proškoleni, zejména z BOZP. 

Pracovní nasazení na zemní práce: 

Obsluha dozeru – 1x 

Obsluha pásového rypadla – 1x 

Obsluha rypadlo - nakladače – 1x 

Řidič návěsu s tahačem – 1x 

Řidič nákladního automobilu – 2x 

Obsluha rotační vrtné soupravy – 1x 

Pomocní dělník – 2x 

 

6   STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 

Pro vytyčení stavby požity následující pomůcky: 

a) teodolit ZEISS 

b) měřící lať 

c) záměrné kříže 

d) olovnice 

e) pásmo 

 

Pro provádění zemních prací jsou navrženy následující stroje a pracovní pomůcky: 

a) rotační vrtná souprava LIEBHERR LB16 

b) dozer KOMATSU D51EX 

c) GOLDHOFER podvalník (25 t) + tahač návěsů IVECO Stralis 

e) pásové rypadlo CATERPILLAR 323D LNChyba! Záložka není definována. 

f) rypadlo - nakladač CATERPILLAR 432E 

g) ručně vedený vibrační válec AMMANN AR 65 

h) vibrační pěch BOMAG BT 4 

i) VOLVO FM 13.480 8x4, Euro III, 3 str. sklápěč 
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Pracovní pomůcky. Rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba.  

Technické parametry všech strojů a průkazy jeřábů jsou součástí přílohy A4. návrh 
strojní sestavy. 

 

7   PRACOVNÍ POSTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4 Schéma vykopu 
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- odstranění křovin, stromů, vyčištění od odpadu 

- sejmutí ornice 

- vytyčení stavby a zřízení laviček 

- vytyčení stavební jámy a rampy 

- výkop stavební jámy 

- vytyčení pilot 

- vrtání pilot 

- zpětné zásypy 

 

Odstranění křovin, stromů, vyčištění od odpadu 

 Na pozemcích s p.č. 1320, 1322 se nachází ovocné a jehličnaté stromy, které až 
na 2 výjimky budou pokáceny. Povolení ke kácení podle zákona č. 114/1992 Sb. bylo 
vydáno Úřadem městské části Prahy – Suchdol, odborem realizace staveb a ochrany 
životního prostředí. 

Pouze dva stromy budou ponechány na parcele zabezpečeny pomocí dřevěných desek 
do výšky 2,5m. Odstranění stromů bude prováděno proškoleným pracovníkem 
motorovou pilou. 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.5 Motorová pila Husqvarna 

Sejmutí ornice 

 Výkop pro základové konstrukce a suterén bude proveden v zemině 3. třídy 
těžitelnosti dle ČSN 73 6133. 

Hloubení stavební jámy začne od úrovně -1,430 m (do této úrovně bude provedena 
skrývka ornice). Skrývka ornice bude provedena strojně dozerem Komatsu. Dále bude 
naložena rypadlo – nakladačem CATERPILLAR 432E na nákladní automobil VOLVO 
FM 13.480 8x4. Ornice bude odvezena na skládku cca 4km od staveniště. 
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Obr.č.6 Schéma pojezdu dozeru při sejmutí ornice 

 

Vytyčení zemních prací 

 Měřičské práce lze zahájit po skončení hrubých terénních úprav. Vytýčení bude 
provedeno teodolitem. Geodetické signály je třeba pojistit tak, aby byly použitelné až 
do konce výstavby objektu. Podrobným vytýčením objektu se rozumí vytýčení rozměrů 
ve vodorovném i svislém směru. Použijeme k tomu lavičky umístěné od objektu 2,0m. 
Lavičky se doplní hřebíky a napnutou šňůrou k přesnému vytýčení rohů budovy, ty se 
pak za pomocí olovnice zajistí vytyčovacími kolíky. Z hlavní polohové čáry či z její 
odsunuté rovnoběžky se na lavičky přenesou všechny důležité míry charakterizující 
objekt. Lavičky budou umístěny tak, aby vytvářely vodorovnou rovinu. K měření 
hloubky výkopu od roviny laviček se používá laťový kříž osazený při osovém kolíku. 
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Obr.č.7 Teodolit ZEISS    Obr.č.8 Měřící lať 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.9 Olovnice     Obr.č.10 Pásmo délky 30m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.11 Ilustrační foto vytyčování objektu 
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Výkop a zajištění stavební jámy 

 Stavební jáma bude provedena do hrubé úrovně -3,720 m. Jáma bude z části 
provedena jako svahovaná se sklonem svahu 1:1 a z části bude provedeno záporové 
pažení (v místech, kde není možno provést svah). Záporové pažení bude realizováno v 
chodníku vedle komunikace od hotelu Wienna. Záporové pažení bude provedeno z 
válcovaných I nosníků č. 340 do vyvrtaných pilot ∅ 600 mm po 2,0 m. Toto záporové 
pažení bude začínat na úrovni ± 0,000 m. Další záporové pažení bude realizováno od 
objektu souseda a toto pažení bude provedeno z profilů I č. 180 do vrtaných pilot ∅ 400 
mm po 3,0 m. Totéž pažení bude provedeno i v ose u zděného plotu objektu hotelu 
Wienna. Stavební jáma bude prováděna převážně strojně pásovým rypadlem a nakladač 
– rypadlem Caterpillar ručně bude prováděno pouze začištění výkopů. Výdřevy mezi 
nosníky budou tvořit dřevěné fošny. Z ulice Internacionální bude ponechán sjezd do 
stavební jámy (viz. výkres stavební jámy). 

Vykopaná zemina bude odvezena na skládku vzdálenou 4 km, část zeminy bude 
upotřebena na zpětné zásypy.  

Pro odvoz zeminy bude využit nákladní automobil VOLVO FM 13.480 8x4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.12 Schéma hloubení stavební jámy rypadlem 
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Vrtání pilot 

 Z hrubé úrovně výkopu -3,720 m se budou provádět vrtané piloty. Vrtání se 
bude provádět pomocí rotační vrtné soupravy LIEBHERR LB16. Pro výstavbu jsou 
použity dvě různé délky pilot 6,5m a 4,5m celkové množství pilot je 98ks a z toho délky 
4,5m 24ks a 6,5m 74ks. Tlošťka pilot je 600mm. Rotační vrtná souprava je na pásovém 
podvozku tudíž je třeba opět zajistit její dopravu na staveniště doprava bude zajištěna 
stejným tahačem a návěsem jako u pásového rypadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.13 Schéma pojezdu vrtné soupravy při hloubení pilot 
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Obr.č.14 Ilustrační foto zhotovení pilot 

Zpětné zásypy 

 Zpětné zásypy budou provedeny po vybetonování suterénu a stropní desky a po 
provedení izolace celé spodní stavby. Zásypy budou provedeny v souladu 
s geotechnickým zhodnocením základových poměrů staveniště vykopanou zeminou po 
úroveň -1,430 m tak, aby nedocházelo ke vniknutí srážkové vody do propustnějších 
zemin, které se nacházejí pod základovou spárou objektu. 

Zásypy se budou provádět v málo propustných zeminách po vrstvách 250 mm a tyto 
budou hutněny hutnícími stroji. Zemina pro zpětné zásypy bude přivezena 
z meziskládky vzdálené 4 km. Je třeba dbát zvýšené pozornosti při hutnění kolem svislé 
izolace. 

 

8  JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Vstupní kontrola: 

 Před zahájením samotných zemních prací se musí provést kontrola vytyčení 
konstrukcí a inženýrských sítí. Dále se provede kontrola ustanovení laviček. Ke vstupní 
kontrole taky patří ověření předpokládaných vlastností zeminy. Kontrola je prováděna 
převážně vizuálně pouze zkoušky zeminy se dělají v laboratořích. Kontrolu bude 
provádět hlavní stavbyvedoucí. 

 Mezioperační kontrola: 

 Ve fázi této kontroly se musí kontrolovat přesnost provádění výkopových prací 
dle projektové dokumentace. Provede se kontrola záporového pažení. Kontroluje se 
správnost technologických postupů. Mezioperační kontroly provádí mistr a 
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stavbyvedoucí a pro speciální kontroly je povolán k tomu určený a vyškolený 
pracovník. Neustále se kontroluje přesnost výkopu pomocí teodolitu. Pří vrtání pilot se 
kontroluje hlavně jejich poloha správnost provádění. 

Výstupní kontrola: 

 Za přítomnosti Technického dozora investora a stavbyvedoucího bude 
zkontrolováno po ukončení zemních prací, přeměřením hloubka dna stavební jámy, 
sklony svahů a vodorovnost dna, dále poloha a hloubky vrtaných pilot, vodorovnost a 
úprava základové spáry. Zkontroluje se taky kvalita a správnost provedení záporového 
pažení. Po zpětných zásypech se musí zejména kontrolovat míra zhutnění sypané 
zeminy. O provedených zkouškách bude vytvořen protokol a bude evidován ve 
stavebním deníku. 

 Všechny prováděné kontroly musí být uvedeny ve stavebním deníku a potvrzené 
podpisem kontrolora.  

Přesný výpis prováděných kontrol viz. příloha B4.Kontrolní a zkušební plán. 

 

9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 Pravidla bezpečnosti práce stanoví sbírka zákonů č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení 
nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice 
prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen 
v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací. U zemních prací musí 
pracovníci dávat velký pozor zejména na pohybující se stroje na staveništi a dodržovat 
bezpečné vzdálenosti.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví je blíže určen v příloze A5. 

 

10   EKOLOGIE 

 Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené 
negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 
nadměrnou hlučnost. 

 Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 

 Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením 
č.125/1997 Sb., o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý 
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odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do 
sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku. 

 

Stavební odpad při provádění zemních prací: 

a) Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb. a 
bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl. 383/2001 Sb.), 
včetně jejich využití nebo likvidace.  

b) Při provádění zemních prací vzniká minimum odpadů, ty které vzniknou na naší 
stavbě jsou uvedeny níže v tab. č. 1. 

Tab.č.1 Vzniklé stavební odpady 

Katalogové číslo 

odadu 

Název druh odpadu Označ
ení 
pro 
účely 
eviden
ce 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahují organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 

08 04 10 Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

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

15 02 02* Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 

15 02 03 Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Keramické výrobky O 

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

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 
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17 02 03 Plasty O 

17 04 01 Měď O 

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

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

17 06 01* Izolační materiál s obsahem asbestu N 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

N 

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

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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1  INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Charakter stavby:  novostavba 

Místo stavby:   Praha 6 – Suchdol, ulice Internacionální 

Název stavby:  Bytový dům – Suchdolské zahrady 

Investor:   APV INVEST, s.r.o. 

    Nad královou obovou 45 

    170 00 Praha 7 

Počet podlaží:  5 nadzemních + mezonet v podkroví (6.np) 

    1 podzemní 

Počet bytů:   31 bytů (75 obyvatel) 

Nebytové prostory:  3x maloobchodní prodejny 

    35 x garážové stání 

Zastavěná plocha:  779,0 m2 

Obestavěný prostor:  14.523 m3 

1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 Předmětem je řešení bytového domu v Městské části Praha – Suchdol, který je 
situován v centru této části města v ulici Internacionální a to v jejím severním 
čtvrtrondelu náměstí s radnicí a hotelem. 

 Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními 
podlažími, který je částečně umístěný na hranici pozemků s obvodovou komunikací 
kulatého náměstí ulice Internacionální. Na jižní straně objekt navazuje na stávající 
objekt hotelu Wienna a na západní straně na subtilní rodinný domek. Na hotel Wienna 
bytový dům navazuje stejnou výškovou úrovní hřebene, římsou střechy na úroveň zlomu 
mansardové střechy hotelu, parapetem střešní terasy na úroveň římsy střechy hotelu a 
dále objekt bytového domu ctí rozmístění oken, výšek parapetů a parteru hotelu. 

V podzemním podlaží objektu jsou situovány garážové stání pro osobní automobily (35 
stání) s výjezdem a vjezdem pomocí rampy do ulice Internacionální. Podzemní část 
objektu vybočuje z půdorysné plochy objektu v úrovni 1. nadzemního podlaží a tato část 
je v celé ploše ozeleněná, kombinovaná s terasami pobytových zahrádek. 
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 V prvním nadzemním podlaží jsou v části přiléhající k náměstí umístěny pod 
loubím 3 nebytové jednotky v kterých jsou umístěny maloobchody a cestovní kancelář a 
dále je zde situován hlavní vstup do objektu. V 1. NP se dále nachází 5 bytových 
jednotek převážně malometrážního charakteru včetně pobytových zahrádek a domovní 
vybavení bytového domu (kočárkárna, komory, listovní schránky atd.). Ve vyšších 
podlažích (2. NP – 4. NP) se nachází 20 bytů různých parametrů s obytnou podlahovou 
plochou do 100 m2. V 5. NP se nachází 6 atypických mezonetových bytů přiléhajících ke 
střešním terasám. 

Převzato z projektu EGP INVEST. 

1.3 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 

1.3.1 Popis staveniště  

 Staveniště se nachází v Praze 6 v městské části Suchdol, objekt bude součástí 
kruhového náměstí. Prostor staveniště je značně omezen přiléhajícími objekty a malou 
plochou pozemku. Navrhovaný objekt zabírá téměř celou plochu parcely, a proto 
zařízení staveniště bude značně omezeno pouze pro nezbytné potřeby stavebníka, tak 
aby byl zajištěn volný prostor pro práci na staveništi. 

1.3.2 Podzemní překážky 

 Plochou staveniště probíhá elektrické a sdělovací vedení proto před zahájením 
stavebních prací budou vybudovány nové přeložky sdělovacího a elektrického vedení. 
Tímto bude zabráněno jejich poškození. 

1.3.3 Nadzemní překážky 

 Před zahájením výstavby se odstraní nadzemní překážky. Provede se odstranění 
dřevěné kůlny a dále zahradního domku na stávajícím pozemku. Zahradní domek je 
klasický přízemní objekt z tradičních zdících materiálů, střechu tvoří dřevěný krov 
s plechovou krytinou. 

1.4 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH PRO Ú ČELY  
  STAVENIŠTĚ 

Pro využití staveniště bude dočasně uzavřena část chodníku, který lemuje hranici 
staveniště. Toto opatření se provede z důvodu bezpečnosti kolemjdoucích osob, kteří 
budou směrováni na protější chodník. 

 



51 

 

2  OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ 
 STAVENIŠTĚ 

2.1 MOBILNÍ KONTEJNERY 

 Pro potřebu pracovníků budou na stavbě instalováno 5 mobilní kontejnery. Tři 
kontejnery budou obytné jeden pro potřebu stavbyvedoucího a mistra a další dva pro 
potřebu zbylých pracovníků. Čtvrtý kontejner je nebytový skladový a je uzamykatelný. 
Poslední kontejner je hygienický a zde jsou umístěny sprchy, WC a umyvadla. Pro 
sociální potřebu jsou na stavbě instalovány dvě sociální zařízení TOI TOI Fresh a 
mobilní umývárna VOŠBOULE (pouze do doby umístění hygienického kontejneru). 
Kontejnery bude dodávat firma ALGECO spol. s r. o. Ta má nejbližší pobočku v Praze 
10. Sociální zařízení dodává firma TOI TOI s.r.o. s nejbližší pobočkou ve Slaném. 

Technické informace kontejnerů budou uvedeny v této zprávě v příloze č.1. 

2.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO MOBILNÍ KONTEJNERY 

Hlavní zhotovitel: 

 Vyčleněná plocha cca 80 m2 

 Pro umístění kontejnerů byla vyčleněna plocha cca 80 m2. Hlavní zhotovitel má 
pronajato pět mobilních kontejnerů a dvě sociální zařízení TOI TOI (pouze do doby 
umístění hygienického kontejneru). Před uložením kontejnerů musí být plocha, kam se 
budou následně umisťovat řádně zpevněná a přichystaná. Podloží bude zpevněno ze 
štěrku frakce 63mm a řádně zhutněno dále se pod kontejnery uloží betonové panely a 
tak bude zajištěna jejich rovinatost a stabilita. 

 Plocha pod sociálním zařízením nemusí být příliš upravována pouze se provede 
zarovnání podkladu u případných nerovností. Obytné kontejnery a skladový kontejner 
musí být připojeny na přívod el. energie. Hygienický kontejner musí být navíc připojen 
na přívod vody. Sociální zařízení mají vlastní sběrač, tudíž nemusí být napojeny na 
kanalizaci. 

2.3 PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL PRACOVNÍK Ů 

 Na staveništi je prostor na zaparkování max. jednoho osobního vozidla a toto 
místo bude předběžně rezervováno pro potřebu stavbyvedoucího. Případné další osobní 
vozidla pracovníků budou nuceni využívat parkovací místa přilehlého náměstí. 
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2.4 OSVĚTLENÍ STAVENIŠT Ě 

 Dodatečné osvětlení staveniště nebude potřebné. Pouze při betonářských 
pracích, kdy je možné, že se pracovní doba prodlouží až na 12 hodin nebo při práci 
v zimních měsících bude na stavbě použito světelných reflektorů na omezenou dobu při 
postupném ubývání denního světla. 

2.5 ROZVODY NN NA STAVENIŠTI 

 Současná trať vedení NN probíhá v prostoru nově budovaného objektu, a tudíž 
před započetím stavebních prací na hlavním objektu bude vybudovaná přeložka NN a 
tak bude zabráněno jejímu poškození. Z nově vybudované přeložky bude napojeno 
zařízení staveniště. 

Potřebné množství energií pro staveniště bude uvedeno v příloze č.2, která je součástí 
této zprávy. 

2.6 ROZVODY VODY NA STAVENIŠTI 

 Pro odběr vody k potřebám zařízení staveniště bude zhotoveno odběrné místo 
hlavním zhotovitel. Odběrné místo bude zřízeno na nově vybudované vodovodní 
přípojce. Hlavní zhotovitel si musí odběr vody smluvně domluvit s rozvodným 
závodem. Délka staveništní přípojky cca 41m. 

Spotřeba vody pro staveniště je uvedena v příloze č.3,  která  je součástí této zprávy. 

2.7 PLOCHA PRO UMÍST ĚNÍ KONTEJNER Ů NA ODPAD 

 Pro tyto kontejnery vyčleněna plocha společně se skladem materiálu cca 33m2. 
Pří výstavbě můžou vznikat různé druhy odpadu zejména odpad z obalových materiálů 
(plastové obaly, skleněné, kovové obaly apod.). Odpad bude tříděn dle druhů a odvážen 
na recyklaci k tomu určených skládek. Umístění kontejnerů a zajištění pronájmu zařídí 
hlavní zhotovitel. 

2.8 POJEZDOVÉ KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI 

 Plocha staveniště bude zpevněna štěrkem frakce 63mm. Dále bude na staveništi 
vybudovaná dočasná jednosměrná panelová komunikace, panely kladeny do štěrkového 
lože. Panely budou také použity jako podklad pod věžový jeřáb. Tyto zpevněné plochy 
budou taky sloužit k pojezdu jednotlivých stavebních strojů, které budou v průběhu 
stavby využívány. Plocha požitých panelů cca 90m2. Zpevněné plochy zajistí hlavní 
zhotovitel. 
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2.9 OPLOCENÍ STAVENIŠT Ě 

 Pro zamezení přístupu neoprávněným osobám na staveniště bude kolem 
staveniště vybudováno dočasné oplocení doplněné o plachtu kvůli zvýšené prašnosti. 
Oplocení bude na vjezdu a výjezdu ze staveniště opatřeno uzamykatelnou bránou. 
Oplocení bude do standardní výšky 1,8 m a bude tvořeno ocelovým plotem a 
konstrukce plotu bude zasazena do přenosných betonových patek. 

 Opatření zajistí hlavní zhotovitel, který musí rovněž zabezpečit všechny prostory 
týkající se stavby a nacházející se mimo staveniště. 

2.10 INFORMA ČNÍ TABULE 

 Na hranice staveniště zajistí hlavní zhotovitel informační tabuli, ta bude 
obsahovat základní informace o stavbě. 

2.11 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

 Vjezd na staveniště bude zřízen z ulice Internacionální. Staveništní komunikace 
je jednosměrná tudíž výjezd je cca 19m vzdálen od vjezdu. Každý vjezd na staveniště se 
bude muset prokázat daným oprávněním. Vstup na staveniště bude opatřen 
bezpečnostními instrukcemi. 

2.12 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNA ČENÍ 

 Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude stávající přechod, který přilehá ke 
staveništi dočasně přesunut za hranici staveniště. Dále bude v každém jízdním směru 
použito dopravní značení A22 doplněné o upozorňující informaci na výjezd vozidel ze 
stavby. V blízkosti stavby bude požito dopravní značení B20a upozorňující na snížení 
rychlosti na 30km/h. Při výjezdu ze stavby je dále použito značení P06 (STOP). Sloupy 
se značením A22 by měly být umístěny 50m od křižovatky v každém směru. Při 
zemních pracích bude ještě využito značení A6b pro zúžení vozovky a výstražná 
světelná signalizace.  
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3  PŘEDPOKLÁDANÝ PO ČET PRACOVNÍK Ů 

Hlavní zhotovitel 

 Předpokládaný počet pracovníků: cca 20, z toho 2 THP 

 THP: 2 osoby 

 Šatny: 18 osob 

 WC, hygiena: pro účely pracovníků zřízen hygienický kontejner,  obsahující 2 
 sprchy, 3 umyvadla, 2 pisoáry, 2 WC do doby instalace tohoto kontejneru 
 využito zařízení TOI TOI 

 

4  LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 Po ukončení výstavbu bude zařízení staveniště zlikvidováno hlavní zhotovitel a 
zajistí opravení přiléhajících zpevněných ploch, které byly v průběhu výstavby 
využívány. Dále zhotovitel uvede do původního stavu veřejné čí soukromé plochy 
mimo staveniště, které byly prokazatelně poškozeny výstavbou. 

 

5  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené 
negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 
nadměrnou hlučnost. 

 Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 

 Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením 
č.125/1997 Sb., o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý 
odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do 
sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku. 
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Příloha č.1 

MOBILNÍ K ONTEJNERY 
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6  ZÁKLADNÍ INFORMACE O MOBILNÍCH 
 KONTEJNERECH 

6.1 ROZMĚRY 

Vnější rozměry: 

 Délka:6.058 mm, Šířka: 2.438 mm, Výška: 2.800 mm 

Vnitrní rozměry: 

 Výška: 2.500 mm 

6.2 KONSTRUKCE RÁMU 

 Šroubovaná a svařovaná ocelová konstrukce z dutých, ohranovaných profil ů. 8 
zesílených kontejnerových rohů. Pochůzná, odvětraná střecha,  zatížení 1.100 N/m2. 
Odvod dešťové vody okapy vestavěnými v celních stěnách se dvěma odpadovými 
 svody na každé straně uvnitř rohových stojek, průměr 50 mm, izolovanými proti 
zamrznutí. Kontejner je až trojnásobně stohovatelný podle statiky certifikované 
 zkušebnou.  

 Konstrukce je svařena dle DIN 18 800. Všechny nepozinkované ocelové díly 
jsou nastříkány zinkofosfátovou základní barvou. Rámy a opláštění jsou nastříkány 
dvoukomponentním lakem odolným proti UV záření a povětrnostním vlivům, v odstínu 
dle stupnice RAL. Standard RAL 1015. Méně obvyklé odstíny ( RAL 9005, 9006, 9007 
atd. ), nebo lakování dvěma různými barvami pouze po předchozí domluvě a za 
příplatek. 

6.3 PODLAHA 

Konstrukce podlahy: 

Podlahový rošt je svařen z válcovaných a dutých nosníku a opatřen spodním krytem  
podlahy z pozinkovaného plechu 0,5 mm.  

Izolace : 100 minerální vata dle DIN 4108 ( třída A1 dle DIN 4102, nehořlavá ) 

 Parozábrana (PE 0,08 mm podélně natažená). U = 0,627 W / m2K 

 Zatížení podlahy:  přízemí 3.000 N/m2 

    1-patro 2.000 N/m2 

    2- patro 2.000 N/m2 
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Podlahová deska: 

 19 mm dřevotříska V 100, E 1, přišroubovaná k podélným ocelovým 
 nosníkům. 

Nebo 18 mm cementotřísková deska přišroubovaná k podélným ocelovým nosníkům. 

Podlahová krytina: 

TARKETT - Homogenní PVC- povlak 1,5 mm PVC-podlahová krytina TARKET 
STANDARD, Třída R 9, K 4, položená v pásech, celoplošně lepená disperzním 
lepidlem, ve spojích svařená, barva šedá 189. 

6.4 STŘECHA 

Střecha: 

 0,75 mm pozinkovaný trapézový profil, hloubka profilu 35 mm. Uložený  na 
ocelových střešních nosnících přivařených ke konstrukci rámu.  

 Izolace: 80 minerální vata dle DIN 4108 (trída A1 dle DIN 4102,  nehořlavá) 

 Parozábrana: (PE 0,15 mm podélně natažená) U = 0,717 W /m2K 

6.5 STROP 

Strop: 

 10 mm dřevotřísková deska, oboustranně laminovaná, bílá, přichycená  ke 
stropní konstrukci pomocí nýtu s bílou plastovou krytkou. Spoje  dřevotřískové desky 
jsou řešeny pomocí PVC H-profilu. 

6.6 OBVODOVÉ STĚNY 

Obvodové steny: 

Jednotlivé možnosti : AX3 

* 0,63 mm pozinkovaný plech, hloubka profilu je 10 mm. 70 mm pozinkovaná 
konstrukce z plechových profilu + 50mm dřevené hranoly 

 Izolace : 120 mm minerální vata dle DIN 4108 (třída A2 nach DIN 4102, 
 nehořlavá) 

 Parozábrana : (PE 0,08 mm podélně natažená). U = 0,583 W /m2K 

* 0,63 mm pozinkovaný plech, hloubka profilu je 10 mm. 70 mm pozinkovaná 
 konstrukce z plechových profilu + 30mm dřevené hranoly 
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 Izolace : 100 mm minerální vata dle DIN 4108 (třída A2 nach DIN 4102, 
 nehořlavá) 

 Parozábrana : (PE 0,08 mm podélně natažená). U = 0,625 W /m2K 

* 0,63 mm pozinkovaný plech, hloubka profilu je 10 mm. 70 mm pozinkovaná 
 konstrukce z plechových profilu. 

 Izolace : 80 mm minerální vata dle DIN 4108 (třída A2 nach DIN 4102, 
 nehořlavá) 

 Parozábrana : (PE 0,08 mm podélně natažená). U = 0,768 W /m2K 

*0,63 mm pozinkovaný plech, hloubka profilu je 10 mm. 60 mm pozinkovaná 
 konstrukce z plechových profilu. 

 Izolace: 60 mm minerální vata dle DIN 4108 (třída A1 nach DIN 4102, 
 nehořlavá) 

 Parozábrana: (PE 0,08 mm podélně natažená). U = 0,897 W /m2K 

Alternativy AX3S : 

sendvič panel 60mm minerál. vaty /skladba: 0,5 mm trapézový plech, vata, 0,5 mm 
plech/ 

 sendvič panel 80mm minerál. vaty 

 sendvič panel 100mm minerál. vaty 

 / U = 0,897 W /m2K, U = 0,768 W /m2K, U = 0,625 W /m2K/ 

sendvič panel 40mm PU pěna /skladba: 0,5 mm trapézový plech, PU, 0,5 mm plech/ 

 sendvič panel 60mm PU pěna 

 sendvič panel 80mm PU pěna 

 / U = 0,480 W /m2K, U = 0,366 W /m2K, U = 0,296 W /m2K/ 

Vnitrní obložení obvodových stěn: 

Standard - Vnitřní obložení obvodových stěn 10 mm dřevotřísková deska, oboustranně 
laminovaná, bílá, přichycená k obvodovým stenám pomocí nýtu s bílou plastovou 
krytkou. Spoje dřevotřískové desky jsou řešeny pomocí PVC H-profilu. 

U sendvičových panelů tvoří interiér 0,5 mm galvanizovaný plech v nástřiku barvou 
RAL 9010 nebo alternativně s PVC nástřikem 

Okna 
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1 ks  Plastové bílé okno 1.780 mm x 1.200 mm, 2-dílné, s gumovým těsněním. Obě 
křídla otvíravá/sklopná,  plastová šedá roleta s ručním ovládáním - výška rolety 145 
mm, bílé kování Maco, venkovní parapet s  povrchovou práškovou úpravou.  

Izolační prosklení 4 / 16 / 4 mm. U = 1,1 W / m2K. Celkový rozměr včetně rolety 1.780 
x 1.345 mm. nebo alternativně : 

2 ks  Plastové bílé okno 845 mm x 1.200 mm, 1-dílné, s gumovým těsněním. Křídlo 
otvíravé/sklopné, plastová šedá roleta s ručním ovládáním - výška rolety 145 mm, bílé 
kování Maco, venkovní parapet s povrchovou práškovou úpravou. 

Izolační prosklení 4 / 16 / 4 mm. U = 1,1 W / m2K. Celkový rozměr včetně rolety 845 x 
1.345 mm. 

Venkovní dveře: 

 1 ks  Standard ZK Venkovní dveře  

Dveře jednokřídlé ZK 875 mm x 2.000 mm, pozinkované, hladké provedení v 
obložkové ocelové zárubni s gumovým těsněním, PVC klika a štítek, cylindrický 
zámek. Gumový doraz. 

Topení: 

 1 ks  Elektro-konvektor 2,0 KW 

Nástěnný elektro-konvektor 2000 W s termostatem včetně zásuvky a samostatného 
automatického jističe. 

Elektroinstalace CZ: 

1 ks  Rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A a automatickými jističi 
zabudovanými v rozvaděčové krabici pro 12 modulu a přívodní krabice pro připojení. 
Připojení je připraveno pomocí dvou gumových průchodek přes stěnu elementu. 

 2 ks  Zásuvka 

  Zásuvka ELSO perleťové barvy. 

 2 ks  Trubicová zářivka 1x36 W 

Trubicová zářivka 1x36W s opálovým krytem včetně trubice 36W/20. 

 1 ks  Vypinač světla 

Odvětrávání: 

1 ks  Odvětrací mřížka na celní stěně kontejneru, na venkovní stěně je umístěná 
plechová mřížka spojená PVC trubkou o průměru 100mm ( ochrana izolace) s plastovou 
mřížkou uvnitř. 
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Použité typy mobilních kontejnerů: 

Skladový kontejner ALGECO : 

 

 

Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2591mm 
Popis :  
 1x vrata 2200x2250 mm vnější 

Počet kusů kontejnerů:1 
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Obytný kontejner ALGECO AX3-25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet kusů kontejnerů:3 
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Hygienický kontejner ALGECO AX3S 26-G2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet kusů kontejnerů:1 
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Použité typy sociální zařízení: 

Mobilní toaleta TOI TOI Fresh a mobilní umývárna VOŠBOULE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data:     Technická data: 

šířka:   120 cm    zásobník na vodu: 227 l 

hloubka:  120 cm     Počet kusů toalety:1 

výška:   230 cm 

hmotnost:  82 kg 

Počet kusů toalety:2 
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Příloha č.2 

POŽADOVANÝ PŘÍKON EL.ENERGIE  
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7  VÝPOČET PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO PROVOZ 
 STAVENIŠTĚ 

- výpočet max. příkonu el. energie pro staveniště 

- tento výpočet bude předán hlavnímu zhotoviteli 

P1 - Instalovaný příkon elektromotorů       

Přístroj štítkový příkon [kW] počet ks 
kW 
celkem 

Jeřáb věžový MB 1030.1 52 1 52 

Stavební výtah NOV 500 4 1 4 

Pila na beton ruční Hitachi 1,3 1 1,3 

Ohřívač vody 200l 2 1 2 

Ponorný vibrátor Perles AV 664HDP RC 0,93 4 3,72 

Omítací stroj 5 1 5 

Čerpadlo kalové 2 1 2 

Příklepová vrtačka Makita 0,72 2 1,44 

Úhlová bruska Makita Ø 125mm 1,4 2 2,8 

Svářecí agregát GE 145 W 5 2 10 

Mezisoučet P1     84,71 

P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení     

Vnitřní osvětlení 
příkon pro osvětlení 
[kW] počet ks 

kW 
celkem 

Obytný kontejner 0,036 2 0,072 

Hygienický kontejner  0,036  1 0,036 

Mezisoučet P2     0,108 

 

 

 



66 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

2
1

2
21 )7,0()8,05,0(1,1 PPPS ×+×+××=     

22 )71,847,0()108,08,071,845,0(1,1 ×+×+××=S  

kWS 51,59=  

1,1 –  koeficient ztráty ve vedení 

0,5 –  koeficient současnosti el. motorů 

0,8 –  koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

 

Příkon požadovaný pro etapu je 59,51 kW 
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Příloha č.3 

SPOTŘEBA VODY NA STAVENIŠTI  
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8  VÝPOČET SPOTŘEBY VODY PRO PROVOZ 
 STAVENIŠTĚ 

- výpočet spotřeby vody pro potřebu zařízení staveniště za týden 

- tato příloha bude předána hlavnímu zhotoviteli, aby mohl dostatečně dimenzovat 
vodovodní přípojky 

A – technologická voda (denní spotřeba) 

Potřeba vody pro: měrná 
jednotka 

množství 
m.j. 

střední 
norma [l]  

potřebné 
množství 
vody [l] 

Ošetřování betonových konstrukcí m2 528,33 20 10566,7 

Zdění z tvárnic  m3 27,38 12 328,5 

Příčky  m3 9,46 12 113,6 

Omítky  m3 5,17 1000 5170 

Mezisoučet A       16178,8 

B - voda pro hygienické a sociální účely (denní spotřeba) 

Potřeba vody pro: měrná 
jednotka 

množství 
m.j. 

střední 
norma l / 
pracovník 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Hygienické účely 
1 
prac./sm. 

20 40 800 

Sprchování 1 zaměst. 18 45 810 

Mezisoučet B       1610 

CELKEM       17788,8 

 

Výpočet spotřeby vody: 

sl
t

kP
Q nn

n /99,0
36008

70,216105,116179

3600
=

×
×+×=

×
×

= ∑  

-  spotřeba vody v l/s 

-  potřeba v l/den 
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 - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

 -  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Dimenzování potrubí na spotřebu vody technologické etapy 

dle výpočtu vyšla spotřeba 0,99l/s 

Spotřeba vody Q v l/s       0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 

Jmenovitá světlost   ½  ¾ 1     1 ¼ 1 ½ 2     2 ½ 3    4     5     

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
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1  OBECNÉ INFORMACE 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Charakter stavby:  novostavba 

Místo stavby:   Praha 6 – Suchdol, ulice Internacionální 

Název stavby:  Bytový dům – Suchdolské zahrady 

Investor:   APV INVEST, s.r.o. 

    Nad královou obovou 45 

    170 00 Praha 7 

Počet podlaží:  5 nadzemních + mezonet v podkroví (6.np) 

    1 podzemní 

Počet bytů:   31 bytů (75 obyvatel) 

Nebytové prostory:  3x maloobchodní prodejny 

    35 x garážové stání 

Zastavěná plocha:  779,0 m2 

Obestavěný prostor:   14.523 m3 

 

1.2 ÚDAJE O STAVBĚ 

Sněhová oblast: I. 

Větrová oblast: III. 

Teplotní oblast: -12°C 

1.3 POPIS STAVBY 

 Předmětem je řešení bytového domu v Městské části Praha – Suchdol, který je 
situován v centru této části města v ulici Internacionální a to v jejím severním 
čtvrtrondelu náměstí s radnicí a hotelem. 

Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími, 
který je částečně umístěný na hranici pozemků s obvodovou komunikací kulatého 
náměstí ulice Internacionální. Na jižní straně objekt navazuje na stávající objekt hotelu 
Wienna a na západní straně na subtilní rodinný domek. Na hotel Wienna bytový dům 
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navazuje stejnou výškovou úrovní hřebene, římsou střechy na úroveň zlomu mansardové 
střechy hotelu, parapetem střešní terasy na úroveň římsy střechy hotelu a dále objekt 
bytového domu ctí rozmístění oken, výšek parapetů a parteru hotelu. 

V podzemním podlaží objektu jsou situovány garážové stání pro osobní automobily (35 
stání) s výjezdem a vjezdem pomocí rampy do ulice Internacionální. Podzemní část 
objektu vybočuje z půdorysné plochy objektu v úrovni 1. nadzemního podlaží a tato část 
je v celé ploše ozeleněná, kombinovaná s terasami pobytových zahrádek. 

V prvním nadzemním podlaží jsou v části přiléhající k náměstí umístěny pod loubím 3 
nebytové jednotky v kterých jsou umístěny maloobchody a cestovní kancelář a dále je 
zde situován hlavní vstup do objektu. V 1. NP se dále nachází 5 bytových jednotek 
převážně malometrážního charakteru včetně pobytových zahrádek a domovní vybavení 
bytového domu (kočárkárna, komory, listovní schránky atd.). Ve vyšších podlažích (2. 
NP – 4. NP) se nachází 20 bytů různých parametrů s obytnou podlahovou plochou 
do 100 m2. V 5. NP se nachází 6 atypických mezonetových bytů přiléhajících ke střešním 
terasám. 

Převzato z projektu EGP INVEST. 

1.4 ZPŮSOB VÝSTAVBY 

 Před zahájením samotných stavebních prací se musí povrch připravit pro 
započetí zemních prací, tzn. zejména odstranění křovin a skrývka ornice ve výšce 30cm. 
Následně můžou být zahájeny zemní práce hloubením stavební jámy a tímto průběžně 
probíhá i pažení stěn. Po ukončení zemních prací se začne s výstavbou pilot o hloubce 
4,5 a 6,5m. Při hloubení pilot se zároveň vkládá výztuž a plnění pilot betonovou směsí. 
Po zatvrdnutí betonu začnou práce na základové desce (bednění, armování a betonáž). 
Následně proběhne zhotovení stěn spodní stavby, které jsou rovněž monolitické 
betonové. Po vyhotovení stěn se provede monolitická stropní deska nad 1.PP. Jak 
stropní deska dosáhne dostatečné pevnosti může se část staveniště opět zahrnout 
zeminou a zhutnit, protože 1.PP má vetší plochu než další podlaží nad ním z důvodu 
umístění podzemních garáží. V tuto chvíli se na staveništi bude instalovat věžový jeřáb 
pro hrubou vrchní stavbu. Následující podlaží probíhají vždy stejným postupem, a to že 
se vyzdí nosné stěny z keramických tvárnic a zároveň se betonují sloupy vždy 
aktuálního podlaží a následuje monolitická stropní deska. Po ukončení nosních zdí 
posledního podlaží se začne provádět monolitické schodiště. V poslední řadě hrubé 
stavby začnou práce na zastřešení objektu pomocí dřevěného krovu a keramické pálené 
krytiny. Po ukončení střešní konstrukce se může jeřáb demontovat a začínají práce 
dokončovací k těmto účelům bude na staveništi instalováno silo na maltové směsi.
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2  DOPRAVNÍ MOŽNOSTI A NAPOJENÍ 

 Stavba se nachází v severozápadní části Prahy v městské části Suchdol. Je 
umístěna v centru části Suchdol na ulici Internacionální je součástí kruhového náměstí a 
nově budovaný objekt přiléhá k sousednímu hotelu. Na staveništi bude vybudovaná 
jednosměrná staveništní komunikace ve směru jízdy a v okolí staveniště bude patřičné 
dopravní značení. Prováděná stavba nebude nijak narušovat plynulost okolního 
provozu.  

 

3  SEZNAM NASAZENÝCH STROJŮ 

a) vežový jeřáb MB 1030.1 

b) rotační vrtná souprava LIEBHERR LB16 

c) betonové čerpadlo SCHWING S 39 SX 

d) autodomíchávač STETTER AM 7 C+ 

e) vrtná souprava pro mikropiloty MUSTANG 13-F1 

f) vrty pro injektáž MUSTANG 4-N2E 

g) injektážní systém MINIFLEX E 

h) dozer KOMATSU D51EX 

ch) GOLDHOFER podvalník (25 t) + tahač návěsů IVECO Stralis 

i) pásové rypadlo CATERPILLAR 323D LNChyba! Záložka není definována. 

j) rypadlo - nakladač CATERPILLAR 432E 

k) HITACHI řezačka na betón CM5SB 

l) omítací agregát KALETA 5S 

m) ponorný vibrátor PERLES AV 655T 

n) ručně vedený vibrační válec AMMANN AR 65 

o) vibrační pěch BOMAG BT 4 

p) elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE 

q) el.příklepová vrtačka MAKITA HP2050F 

r) kalové čerpadlo KIPOR KGP20 

s) MAKITA 9565H úhlová bruska 
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t) motorová pila HUSQAVRA 236 

u) nákladní stavební výtah NOV 500 

v) VOLVO FM 13.480 8x4, Euro III, 3 str. sklápěč 

w) plovoucí vibrační lišta BARIKELL 

 

 Technické parametry jednotlivých strojů a zařízení uvedeny v příloze č.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  PŘÍLOHA Č.1 - POUŽITÉ STROJE PRO VÝSTAVBU 
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4.1 VEŽOVÝ JEŘÁB MB 1030.1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje:    

Celkový instalovaný výkon - 60 KW    

Jištění - 100 A    

El. Přívod - vlečný gumový kabel CGTG 4B x 16 mm2    

Základní výložník      32 m            

Max. nosnost (t) / vyložení (m)         3,2 / 32,0        

Min. vyložení (m)         4      

Výška zdvihu (m)    zasunutá věž:          vysunutá věž:   

        16,8        28,7    

Max.poloměr ot. části (m)        4,8      

Hmotnost konstrukce (t)        36,1      

Hmotnost protizátěže (t)        32      

Max.tlak na kolo (kN)        192  

Použití: doprava po staveništi 

Doba použití: Červen 2014 – Květen 2015 
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4.2 ROTAČNÍ VRTNÁ SOUPRAVA LIEBHERR LB16 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Provozní hmotnost   52 t 

Maximální točivý moment  161 kNm 

Výkon motoru   180 kW 

Max. hloubka vrtání   4.5 m 

Max. průměr vrtání   1500 mm 

Použití: zakládání 

Doba použití: Duben 2014 
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4.3 BETONOVÉ ČERPADLO SCHWING S 39 SX 

 

 

Výložník S 39 SX:  

Vertikální dosah (m)   38,7 

Horizontální dosah (m)   34,7 

Skládání výložníku     R 

Počet ramen      4 

Dopravní potrubí    DN 125 

Délka koncové hadice (m)   4 

Pracovní rádius otoče   2x360° 

Systém zapatkování   SX-H 

Zapatkování podpěr – přední (m)  7,94 

Zapatkování podpěr – zadní (m)  6,40 

Použití: čerpání bet. směsi 

Doba použití: Duben 2014 – Prosinec 2014 (využití pouze ve dnech betonáže) 
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4.4 AUTODOMÍCHÁVA Č STETTER AM 7 C+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje: 

Typ domíchávače         AM 7 C+    

Jmenovitý objem (m3)    7     

Geometr. objem (l)     12560     

Vodorys (l)      8150     

Stupeň plnění (%)     55,7     

Sklon bubnu  (°)     12,2     

Otáčky bubnu (U/min.)    0 - 12 / 14 

Vodní nádrž - TV (l)    190 / 300 / 500 / 650 

Vodní nádrž - Č (l)    190 / 450 / 650 / 800 

Hm. nástavby (FH/SH) (kg)   3540/4010  

Použití: dodávka bet. směsi 

Doba použití: Duben 2014 – Prosinec 2014 (využití pouze ve dnech betonáže) 

 

 

 

 

 

 



81 

 

4.5 VRTNÁ SOUPRAVA PRO MIKROPILOTY MUSTANG 
  13-F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Zdvih     6700 mm 

Typ motoru    Deutz TCD914 L06 2V (125,5 kW at 2300  
     rpm) step III, air cooled 

Rozměr držáků trubek  360 mm 

Max. otáčky    655 rpm 

Typ rotačního pohonu  RH130 

Utahovací moment   13000 Nm 

Pěnové čerpadlo   30 l/min, 25 bar 

Nosnost    130 kN 

Použití: mikropiloty 

Doba použití: Duben 2014  
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4.6 VRTY PRO INJEKTÁŽ MUSTANG 4-N2E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Max. nosnost    42.2 kg 

Zdvih     1250 mm 

Rozměr držáků trubek  180 mm 

Max. otáčky    80 rpm 

Utahovací moment   5700 Nm 

Čerpadlo vody   100 l/min, 40 bar 

Pěnové čerpadlo   30 l/min, 25 bar 

Typ rotačního pohonu  RH50 

Použití: vrty pro injektáž 

Doba použití: Duben 2014  
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4.7 INJEKTÁŽNÍ SYSTÉM MINIFLEX E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Šířka     1500 mm 

Výška     1500 mm 

Délka     1070 mm 

Hmotnost    916 kg 

Použití: injektáž 

Doba použití: Duben 2014  

4.8 DOZER KOMATSU D51EX 
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Technické údaje: 

Typ    D51EX-22 

Hmotnost (t)    12,50 

Výkon motoru (kW)   99 

Radlice (mmxmm)  3350 x 1100 (PAT) 

Objem radlice (m3)   2,90 

Použití: zemní práce 

Doba použití: Březen 2014 – Duben 2014 

4.9 GOLDHOFER PODVALNÍK (25 T) + TAHA Č NÁVĚSŮ 
  IVECO STRALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosnost 25 T 

Použití: doprava pásového rypadla 

Doba použití: Březen 2014 – Duben 2014 
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4.10 PÁSOVÉ RYPADLO CATERPILLAR 323D LN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Výkon motoru     110 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah   6,7 / 10,2 m 

Objem lopaty      0,4 - 1,7 m3 

Provozní hmotnost     21,1 - 23,4 t 

Použití: zemní práce 

Doba použití: Březen 2014 – Duben 2014 

4.11 RYPADLO - NAKLADA Č CATERPILLAR 432E 
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Technické údaje: 

Výkon motoru     67 / 73 kW 

Objem lopaty nakladače   1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla    0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah  6 / 6,7  m 

Provozní hmotnost    7,7 t 

Použití: zemní práce 

Doba použití: Březen 2014 – Duben 2014 

4.12 HITACHI ŘEZAČKA NA BETÓN CM5SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Příkon :   1300 W 

Diamantový kotouč:  125 mm 

Hmotnost :   2,9 kg 

Hloubka řezu max:  33 mm 

Použití: úprava bet. povrchů 

Doba použití: Březen 2014 – Srpen 2015  
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4.13 OMÍTACÍ AGREGÁT KALETA 5S 

    

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Délka     900 mm 

Šířka     720 mm 

Výška     1500 mm 

Výška zásypu   900 mm 

Celková hmotnost   220 kg 

Objem koše    135 kg 

Výkonnost    6-60 l 

Max. tlak Tlačení   30 atm 

Vzdálenost podávání  20 m 

Motor čerpadla   5,5 KW/400 ot/min 

Motor koše    1,1 KW/ 45 ot/min 

Kompresor     LK-250 250 l/min 

Vodní čerpadlo   400 V 

Použití: povrchové úpravy 

Doba použití: Leden 2015 – Březen 2015  
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4.14 PONORNÝ VIBRÁTOR PERLES AV 655T 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Model    AV 664HDP RC 

Průměr   Ø 65 mm 

Spotřeba proudu  16 A 

Příkon    930 W 

Otáčky   12000 min-1 

Hutnící výkon  40 m3/h 

Hmotnost   17 kg  

Použití: betonářské práce 

Doba použití: Duben 2014 – Prosinec 2014 (využití pouze ve dnech betonáže) 

4.15 RUČNĚ VEDENÝ VIBRA ČNÍ VÁLEC AMMANN AR 
  65 
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Technické údaje: 

Kategorie    ručně vedený 

Provozní hmotnost [kg]  700 / 720 

Pracovní šíře [mm]   650 

Odsředívá síla [kN]   13 / 18 

Frekvence [Hz]   60 / 55 

Motor     Hatz 1D41 S / Hatz 1B40 

Výkon motoru [kW]   6,1 

Použití: zemní práce, komunikace 

Doba použití: Březen 2014 – Duben 2014 

4.16 VIBRA ČNÍ PĚCH BOMAG BT 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Délka celková   735 mm 

Délka desky    335 mm 

Šířka celková   350 mm 

Šířka desky    280 mm 

Výška    1000 mm 

Hmotnost    68 kg 

Frekvence vibrací  9 – 11,8 Hz 
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Úderná síla    16,2 kN 

Výška skoku    70 mm 

Motor     benzínový Honda GX 100 – 2,5 kW 

Použití: zemní práce, komunikace 

Doba použití: Březen 2014 – Duben 2014 

4.17 ELEKTRODOVÁ SVÁ ŘEČKA GE 145 W, GÜDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Napájecí napětí    230 V 

Frekvence     50-60 Hz 

Max. příkon     5,0 kW 

Napětí při chodu naprázdno  43-46 V 

Doporučená tloušťka materiálu  1,5-4 mm 

Max. svářecí proud    100 A 

Regulační rozsah    40 – 100 A (u elektrod 2 – 3,15mm) 

Doba zapnutí při max. proudu  230 V-20% 

Hmotnost (cca)    14 kg 

Použití: svařování ocel. konstrukcí 

Doba použití: Březen 2014 – Srpen 2015 
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4.18 EL.PŘÍKLEPOVÁ VRTA ČKA MAKITA HP2050F 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Příkon     720 W 

Rozsah upínání sklíčidla   1,5-13 mm 

Hmotnost    2,3 kg 

Použití: různé stavební práce 

Doba použití: Březen 2014 – Srpen 2015 

4.19   KALOVÉ ČERPADLO KIPOR KGP20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Běžná kapacita   400 l/min 

Čas samonasávání   80 s/4m 

Hmotnost    26 kg 

Maximální kapacita   600 l/min 
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Motor     KG160 

Obj. nádrže    3.6 l 

Rozměr    48 × 43 × 40 cm 

Sací hloubka    8 m 

Typ motoru    Vzduchem chlazený, 4taktní 

Výkon     5 kW 

Použití: zemní práce, zakládání 

Doba použití: Březen 2014 – Duben 2014 

4.20 MAKITA 9565H ÚHLOVÁ BRUSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Příkon      1.100 W 

Otáčky naprázdno    11.000 min-1 

Brusný kotouč (Ø)    125 mm 

Velikost vřetene    M14 x 2 

Hmotnost     2,3 kg 

Rozměry (DxŠxV)    139 x 103 x 299 mm 

Použití: různé stavební práce 

Doba použití: Březen 2014 – Srpen 2015 
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4.21 MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Délka lišty (cm)    35 

Výstupní výkon    1,4 kW 

Vrtání válce     40 mm 

Zdvih válce     32 mm 

Objem palivové nádrže   0,3 lit 

Použití: zastřešení 

Doba použití: Prosinec 2014  

4.22 NÁKLADOOSOBNÍ STAVEBNÍ VÝTAH NOV 500 
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Technické údaje: 

Nosnost    500kg ( 6 osob ) 

Pracovní plocha   délka 1800mm 

     šířka 1250mm 

      výška 2100mm 

Napětí     380V 

Jištění     25A ( jistič typu C,D ) 

Příkon       10kW  

Zastavěná plocha     2,2 x 2,2m 

Hmotnost rámu s pohonem  630kg 

Hmotnost stožárového dílce  100kg 

Dopravní rychlost   0,5m/s 

Použití: vertikální doprava osob a materiálu 

Doba použití: Březen 2015 – Srpen 2015 

4.23 VOLVO FM 13.480 8X4, EURO III, 3 STR. SKLÁPĚČ 
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Technické údaje: 

Motor    12777 ccm 

Výkon    353 kW 

Celková hmotnost  32000 kg 

Užitečná hmotnost  18000 kg 

Použití: zemní práce 

Doba použití: Březen 2014  

4.24 PLOVOUCÍ VIBRA ČNÍ LIŠTY BARIKELL 

Technické údaje: 

Délka (mm)  3000 

Šírka (mm)  230 

Hmotnost (kg)  20 

Motor   Honda 4-takt 

Výkon (kW)  1,1 

Použití: betonářské práce 

Doba použití: Duben 2014 – Prosinec 2014 (využití pouze ve dnech betonáže) 
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5  ZDROJE 

[1] www.husqvarna.com 

[2]  www.schwing.cz  

[4] www.makita.cz  

[5] www.atlascopco.cz 

[6] www.pumevek.cz 

[9]  www.perles.com 

[10] www.hitachi-tools.sk 

[11] www.kaleta.pl 

[12] www.stavbaplus.cz 

[13] www.gude.cz 

[14] www.p-z.cz 

[15] www.kuhn-mt.cz 

[16] www.liebherr.cz 

[17] www.cbmontservis.cz 
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1  OBECNÉ INFORMACE 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Charakter stavby:  novostavba 

Místo stavby:   Praha 6 – Suchdol, ulice Internacionální 

Název stavby:  Bytový dům – Suchdolské zahrady 

Investor:   APV INVEST, s.r.o. 

    Nad královou obovou 45 

    170 00 Praha 7 

Počet podlaží:  5 nadzemních + mezonet v podkroví (6.np) 

    1 podzemní 

Počet bytů:   31 bytů (75 obyvatel) 

Nebytové prostory:  3x maloobchodní prodejny 

    35 x garážové stání 

Zastavěná plocha:  779,0 m2 

Obestavěný prostor:   14.523 m3 

1.2 ÚDAJE O STAVBĚ 

Sněhová oblast: I. 

Větrová oblast: III. 

Teplotní oblast: -12°C 

1.3 POPIS STAVBY 

 Předmětem je řešení bytového domu v Městské části Praha – Suchdol, který je 
situován v centru této části města v ulici Internacionální a to v jejím severním 
čtvrtrondelu náměstí s radnicí a hotelem. 

Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími, 
který je částečně umístěný na hranici pozemků s obvodovou komunikací kulatého 
náměstí ulice Internacionální. Na jižní straně objekt navazuje na stávající objekt hotelu 
Wienna a na západní straně na subtilní rodinný domek. Na hotel Wienna bytový dům 
navazuje stejnou výškovou úrovní hřebene, římsou střechy na úroveň zlomu mansardové 
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střechy hotelu, parapetem střešní terasy na úroveň římsy střechy hotelu a dále objekt 
bytového domu ctí rozmístění oken, výšek parapetů a parteru hotelu. 

V podzemním podlaží objektu jsou situovány garážové stání pro osobní automobily (35 
stání) s výjezdem a vjezdem pomocí rampy do ulice Internacionální. Podzemní část 
objektu vybočuje z půdorysné plochy objektu v úrovni 1. nadzemního podlaží a tato část 
je v celé ploše ozeleněná, kombinovaná s terasami pobytových zahrádek. 

V prvním nadzemním podlaží jsou v části přiléhající k náměstí umístěny pod loubím 3 
nebytové jednotky v kterých jsou umístěny maloobchody a cestovní kancelář a dále je 
zde situován hlavní vstup do objektu. V 1. NP se dále nachází 5 bytových jednotek 
převážně malometrážního charakteru včetně pobytových zahrádek a domovní vybavení 
bytového domu (kočárkárna, komory, listovní schránky atd.). Ve vyšších podlažích (2. 
NP – 4. NP) se nachází 20 bytů různých parametrů s obytnou podlahovou plochou 
do 100 m2. V 5. NP se nachází 6 atypických mezonetových bytů přiléhajících ke střešním 
terasám. 

Převzato z projektu EGP INVEST. 

 

2  STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

2.1 ZEMNÍ PRÁCE 

2.1.1 Technologický postup  

 Výkop pro základové konstrukce a suterén bude proveden v zemině 3. třídy 
těžitelnosti dle ČSN 73 6133. 

Hloubení stavební jámy začne od úrovně -1,430 m (do této úrovně bude provedena 
skrývka ornice). Skrývka ornice bude provedena strojně dozerem Komatsu. 

Stavební jáma bude provedena do hrubé úrovně -3,720 m. Jáma bude z části provedena 
jako svahovaná se sklonem svahu 1:1 a z části bude provedeno záporové pažení (v 
místech, kde není možno provést svah). Záporové pažení bude realizováno v chodníku 
vedle komunikace od hotelu Wienna (nutno realizovat dočasný zábor – omezení 
průjezdu vozidel po dobu realizace spodní stavby). Záporové pažení bude provedeno z 
válcovaných I nosníků č. 340 do vyvrtaných pilot ∅ 600 mm po 2,0 m. Toto záporové 
pažení bude začínat na úrovni ± 0,000 m. Další záporové pažení bude realizováno od 
objektu souseda a toto pažení bude provedeno z profilů I č. 180 do vrtaných pilot ∅ 400 
mm po 3,0 m. Totéž pažení bude provedeno i v ose u zděného plotu objektu hotelu 
Wienna. Stavební jáma bude prováděna převážně strojně pásovým rypadlem a nakladač 
– rypadlem Caterpillar ručně bude prováděno pouze začištění výkopů. Výdřevy mezi 
nosníky budou tvořit dřevěné fošny. 
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Z hrubé úrovně výkopu -3,720 m se budou provádět vrtané piloty, provede se snížení 
pro dojezd výtahu a od této úrovně rovněž začíná konstrukce základové desky. 

Z ulice Internacionální bude ponechán sjezd do stavební jámy. 

Vykopaná zemina bude odvezena na skládku vzdálenou 4 km, část zeminy bude 
upotřebena na zpětné zásypy. Před započetím výkopových prací je nutno vytýčit 
všechny inženýrské sítě, které se nachází v místě výkopových prací. 

Zpětné zásypy budou provedeny po vybetonování suterénu a stropní desky a po 
provedení izolace celé spodní stavby. Zásypy budou provedeny v souladu 
s geotechnickým zhodnocením základových poměrů staveniště vykopanou zeminou po 
úroveň -1,430 m tak, aby nedocházelo ke vniknutí srážkové vody do propustnějších 
zemin, které se nacházejí pod základovou spárou objektu. 

Zásypy se budou provádět v málo propustných zeminách po vrstvách 250 mm a tyto 
budou hutněny dynamickými hutnícími stroji. Zemina pro zpětné zásypy bude 
přivezena z meziskládky vzdálené 4 km. Je třeba dbát zvýšené pozornosti při hutnění 
kolem svislé izolace. 

2.1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále 
bude písemně ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých 
mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku 
prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na 
zemních pracích. U provádění stavební jámy se provede nájezd 1:1 v severovýchodní 
části staveniště. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 
519/2006 Sb. 

2.1.3 Výpis strojů včetně technických parametrů  

Sejmutí ornice 

NÁZEV: Dozer KOMATSU D51EX 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Typ    D51EX-22 

Hmotnost (t)    12,50 

Výkon motoru (kW)   99 

Radlice (mmxmm)  3350 x 1100 (PAT) 
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Objem radlice (m3)   2,90 

 

NÁZEV: Rypadlo - nakladač CATERPILLAR 432E 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Výkon motoru    67 / 73 kW 

Objem lopaty nakladače   1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah  6 / 6,7  m 

Provozní hmotnost    7,7 t 

 

NÁZEV: VOLVO FM 13.480 8x4, Euro III, 3 str. sklápěč 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Motor    12777 ccm 

Výkon    353 kW 

Celková hmotnost  32000 kg 

Užitečná hmotnost  18000 kg 

 

Výkop stavební jámy pro základovou konstrukci zabezpečený 
svahováním  

NÁZEV: Pásové rypadlo CATERPILLAR 323D LN 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru    110 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah  6,7 / 10,2 m 

Objem lopaty     0,4 - 1,7 m3 

Provozní hmotnost    21,1 - 23,4 t 
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NÁZEV: Rypadlo - nakladač CATERPILLAR 432E 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Výkon motoru    67 / 73 kW 

Objem lopaty nakladače   1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah  6 / 6,7  m 

Provozní hmotnost    7,7 t 

 

NÁZEV: VOLVO FM 13.480 8x4, Euro III, 3 str. sklápěč 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Motor    12777 ccm 

Výkon    353 kW 

Celková hmotnost  32000 kg 

Užitečná hmotnost  18000 kg 

 

Zásyp stavební jámy po zhotovení spodní stavby zeminou 

NÁZEV: Pásové rypadlo CATERPILLAR 323D LN 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru    110 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah  6,7 / 10,2 m 

Objem lopaty     0,4 - 1,7 m3 

Provozní hmotnost    21,1 - 23,4 t 

 

NÁZEV: Rypadlo - nakladač CATERPILLAR 432E 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Výkon motoru    67 / 73 kW 

Objem lopaty nakladače   1,03 m3 
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Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah  6 / 6,7  m 

Provozní hmotnost    7,7 t 

 

NÁZEV: Ručně vedený vibrační válec AMMANN AR 65 

Kategorie    ručně vedený 

Provozní hmotnost [kg]  700 / 720 

Pracovní šíře [mm]   650 

Odsředívá síla [kN]   13 / 18 

Frekvence [Hz]   60 / 55 

Motor     Hatz 1D41 S 

Výkon motoru [kW]   6,1 

 

NÁZEV: Vibrační pěch BOMAG BT 4 

Délka desky    335 mm 

Šířka desky    280 mm 

Výška    1000 mm 

Hmotnost    68 kg 

Frekvence vibrací  9 – 11,8 Hz 

Úderná síla    16,2 kN 

Výška skoku    70 mm 

Motor     benzínový Honda GX 100 – 2,5 kW 

 

Výkop stavebních rýh pro inženýrské sítě 

NÁZEV: Rypadlo - nakladač CATERPILLAR 432E 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Výkon motoru    67 / 73 kW 
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Objem lopaty nakladače   1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah  6 / 6,7  m 

Provozní hmotnost    7,7 t 

 

NÁZEV: VOLVO FM 13.480 8x4, Euro III, 3 str. sklápěč 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Motor    12777 ccm 

Výkon    353 kW 

Celková hmotnost  32000 kg 

Užitečná hmotnost  18000 kg 

2.1.4 Návrh pracovní čety 

Sejmutí ornice a odstranění křovin 

Profese Počet 

Obsluha pásového dozeru 1 

Obsluha rypadlo nakladače 1 

Řidič nákladního automobilu 1 

Pomocný dělník 2 

Výkop stavební jámy pro základovou konstrukci 

Profese Počet 

Obsluha pásového rypadla 1 

Obsluha rypadlo nakladače 1 

Řidič nákladního automobilu 1 

Pomocný dělník 2 
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Zásyp stavební jámy po zhotovení spodní stavby zeminou 

Profese Počet 

Obsluha pásového rypadla 1 

Obsluha rypadlo nakladače 1 

Obsluha vibračního válce 1 

Obsluha vibračního pěchu 1 

Pomocný dělník 2 

Výkop stavebních rýh pro inženýrské sítě 

Profese Počet 

Obsluha rypadlo nakladače 1 

Řidič nákladního automobilu 1 

Pomocný dělník 2 

2.1.5 Výkaz výměr 

Výpočet objemu vytěžené zeminy - skrývka ornice 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

Výpočet vytěžené zeminy při zhotovování stavební jámy  

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

Výpočet objemu zásypů zeminou 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

2.1.6 Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci zemních prací 

 Pracovní doba bude probíhat 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, vždy počínaje 7.00 
– 15.30 hod. Od pondělí do pátku. Předběžně stanovena doba provádění na 40 dní.  
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2.2 ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 

2.2.1 Technologický postup  

 Objekt je založen na základové desce nestejné tloušťky podporované soustavou 
vrtaných opřených pilot. Všechny piloty jsou ∅ 600 mm, opřené o únosné podloží a 
mají délku 6500 a 4500 mm. Piloty prováděné pomocí vrtné soupravy LIEBHERR 
LB16. Základová deska bude železobetonová tl. 250 mm, v místech pilot zesílená na 
500 mm. Pod štítovou stěnou u hotelu Wienna bude proveden základový pas 
800/800 mm podepřený soustavou mikropilot vrtaných soupravou  MUSTANG 13-F1 
∅ 150 mm a délky 7,0 m. V místě dojezdu výtahu bude základová deska prohloubena o 
1200 mm. 

 Horní úroveň desky je v úrovni -3,100 m, spodní úroveň je na -3,350 m a 
v zesílených úsecích na -3,600 m. Pod základovou deskou je provedena ochrana 
hydroizolace mazaninou C12/15 (B15) tl. 40 mm, dále fólie FATRAFOL 803 chráněná 
geotextiliemi (plošná hmotnost 900 g/m²) a podkladní mazanina z betonu C12/15 
tl. 80 mm. Mimo zesílené úseky bude pod mazaninou hutněný štěrkopískový polštář 
tl. 250 mm. Rozdílné úrovně v základových konstrukcích budou řešeny náběhy. 
Zvýšené části v suterénu (nájezd a vstup do společných prostor) budou řešeny 
nadbetonováním prostého betonu C12/15 na základovou desku. 

 Vedle dojezdu výtahové šachty v suterénu bude vybetonován VZT kanálek 
700x1000 mm, který bude zaústěn do VZT šachty. Tento kanálek bude překryt 
betonovými PREFA deskami PZD, případně dobetonováním. Bednění čel základové 
desky bude provedeno na jeden záběr. 

2.2.2  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále 
bude písemně ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých 
mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku 
prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na 
základové konstrukci. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 
519/2006 Sb. 
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2.2.3 Výpis strojů včetně technických parametrů  

Provádění pilot 

NÁZEV: Domíchávač STETTER AM 7 C+ 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru   256 KW 

Nominální objem bubnu 7,0 m³ 

Počet otáček bubnu  0-12 ot./min.  

Objem vodní nádrže  300 l 

 

NÁZEV: Betonové čerpadlo SCHWING S 39 SX  

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru:   256 KW 

Maximální teoretický výkon:  163 m³/h 

Maximální tlak na beton:  85 bar 

Průměr potrubí:   125 mm 

Maximální vertikální dosah:  38,7 m 

Maximální horizontální dosah: 34,7 m 

 

NÁZEV: Rotační vrtná souprava LIEBHERR LB16 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Provozní hmotnost  52 t 

Maximální točivý moment 161 kNm 

Výkon motoru   180 kW 

Max. hloubka vrtání  4.5 m 

Max. průměr vrtání  1500 mm 

 

 



109 

 

Provádění mikropilot 

NÁZEV: Vrtná souprava pro mikropiloty MUSTANG 13-F1 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Zdvih     6700 mm 

Rozměr držáků trubek  360 mm 

Max. otáčky    655 rpm 

Typ rotačního pohonu  RH130 

Utahovací moment   13000 Nm 

Pěnové čerpadlo   30 l/min, 25 bar 

Nosnost    130 kN 

 

Provádění injektáže 

NÁZEV: Vrty pro injektáž MUSTANG 4-N2E + 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Max. nosnost   42.2 kg 

Zdvih     1250 mm 

Rozměr držáků trubek  180 mm 

Max. otáčky    80 rpm 

Utahovací moment   5700 Nm 

Čerpadlo vody   100 l/min, 40 bar 

Pěnové čerpadlo   30 l/min, 25 bar 

Typ rotačního pohonu  RH50 

 

NÁZEV: Injektážní systém MINIFLEX E 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Šířka     1500 mm 

Výška     1500 mm 
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Délka     1070 mm 

Hmotnost    916 kg 

 

Betonáž základové desky 

NÁZEV: Domíchávač STETTER AM 7 C+ 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru:  256  KW 

Nominální objem bubnu: 7,0 m³ 

Počet otáček bubnu:  0-12 ot./min.  

Objem vodní nádrže:  300 l 

 

NÁZEV: Betonové čerpadlo SCHWING S 39 SX  

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru:   256 KW 

Maximální teoretický výkon:  163 m³/h 

Maximální tlak na beton:  85 bar 

Průměr potrubí:   125 mm 

Maximální vertikální dosah:  38,7 m 

Maximální horizontální dosah: 34,7 m 

2.2.4 Návrh pracovní čety 

Provádění pilot 

Profese Počet 

Řidič domíchávače 1 

Řidič betonového čerpadla 1 

Obsluha vrtné soupravy 1 

Pomocný dělník 2 
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Provádění mikropilot 

 Profese Počet 

Obsluha vrtné soupravy 1 

Pomocný dělník 2 

Provádění injektáže 

Profese Počet 

Obsluha vrtné soupravy 1 

Obsluha stroje na injektáž 1 

Pomocný dělník 2 

Betonáž základové desky 

Profese Počet 

Řidič domíchávače 1 

Řidič betonového čerpadla 1 

Pomocný dělník 4 

2.2.5 Výkaz výměr 

Výpočet piloty 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

Výpočet mikropilot 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

Výpočet injektáže 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

Výpočet základové desky 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 
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2.2.6 Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci základů 

 Pracovní doba bude probíhat 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, vždy počínaje 7.00 
– 15.30 hod. Od pondělí do pátku. Předběžně stanovena doba provádění na 17 dní.  

2.3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

2.3.1 Technologický postup 

 Obvodové zdivo suterénu bude provedeno ze železového vodostavebného 
betonu tl. 400 mm, u štítové stěny 250 mm. Vnitřní  zdi a pilíře jsou tloušťky 250 mm. 
Část zdiva suterénu kolem výtahové šachty je z keramických bloků POROTHERM  
300 P+D P15 vyzděno na maltu M10. 

 Pro obvodové a střední nosné zdi z keramických bloků obecně platí, že od 1. NP 
po 3. NP jsou třídy P15, malta M10 a od 4. NP po 6. NP jsou bloky třídy P10, malta 
M5. Výjimkou jsou cihly AKU, které mají pevnost P20. 

Obvodové zdivo je navrženo z keramických bloků POROTHERM P+D tl. 400 mm. 

 V přízemí je část zdiva z bloků tl. 365 mm a 300 mm. Úzké meziokenní pilířky 
jsou navrženy železobetonové s tím, že součástí pilířů je izolace  z pěnového 
polystyrénu tl. 30 mm ze strany exteriéru. Parapety výšky 200 mm (300 mm) u oken 
francouzských a balkónových dveří budou uskočeny směrem dovnitř o 100 mm, tzn. že 
budou provedeny z bloků tl. 300 mm. 

Překlady nad otvory v obvodových stěnách jsou z části železobetonové monolitické 
a z části z integrovaného systému keramických překladů POROTHERM. 

 V bytových prostorech bude v nadokenním překladu vynechán otvor pro uložení 
roletové schránky, nebo zatažení žaluzií. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z keramických 
bloků POROTHERM P+D TL. 300 mm. Mezibytové stěny jsou navrženy 
z keramických bloků POROTHERM 30 AKU tl. 300 mm na příslušnou maltu. Zdivo 
výtahové šachty bude od ostatního zdiva oddilatováno PE fólií MIRELON tl. 10mm a 
ve vodorovných spárách propojeno 2x Ø J 6mm dl.0,25m. 

Příčky interiéru budou provedeny z keramických příčkovek POROTHERM  
TL. 115 MM na maltu M10. Příčky tl. 150 mm a pilíře v mezonetových bytech jsou 
z keramických cihel plných CP 15 na maltu M5. 

 Překlady nad otvory ve vnitřních nosných zdech i v příčkách jsou keramické, 
nosné příslušné délky a skladby. 

 Všechny čtyři komíny pro plynná paliva jsou navrženy ze systému SCHIEDEL 
typ QUADRO. Komín je proveden z příslušných tvarovek spojovaných na maltu. Část 
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komínu nad střechou bude obezděn z lícových cihel KLINKER stejných jaké jsou 
použity na obvodovém plášti. Rovněž nadstřešní část VZT šachty bude vyzděna 
z lícovaných cihel KLINKER ukončených betonovou hlavicí tl. 70 mm. Zdivo výtahové 
šachty bude v úrovních stropu ztuženo železobetonovým věncem v = 250 mm z betonu 
B20/25 vyztuženého 4x ∅ J10, třmínky dvoustřižné ∅ E6 po 300 mm. 

Stěny tl. 100 mm na terasách a balkónech jsou železobetonové pevně spojené se 
stropními deskami. Rozhraní mezi terasou a zelenou střechou na 1. NP a 3. NP je z žel. 
bet. tl. 100 mm vynesené na nerezových trnech. 

 Svislé drážky pro VZT a ZTI budou vysekány tak, aby na  kolem potrubí byl 
prostor min. 20 mm. Z líce zdiva bude drážka překryta deskou CETRIS tl. 10mm a 
prostor kolem stupačky bude zafoukán granulátem ROCKWOOL v min. tloušťce 20 
mm.  Prostor musí být celý vyplněn, aby nedocházelo k hlukovým mostům.  

Stropy nad jednotlivými podlažími jsou navrženy jako železobetonové desky. Stropy 
nad 1. PP a 5. NP jsou provedeny jako monolity, stropy nad 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP 
jsou vyskládány z filigránových panelů a následně zmonolitněny. Tloušťka desky nad 
1. PP je 300 a 350 mm, nad 5. NP je deska tl. 200 mm, ostatní desky jsou tl. 250 mm. 
Konzoly balkonů jsou monolitické tl. 180 mm a jsou propojeny s deskou stropu ISO 
nosníky. Konzoly lícují se stropy horním povrchem hrubé konstrukce. Schodiště hlavní 
je železobetonové monolitické, dvojramenné. Mezipodesty jsou uloženy na nosné zdi 
obvodové izolovanými smykovými trny. Schodišťová ramena jsou uložena do ozubů ve 
stropech na protihlukovou izolaci. Schodiště v mezonetových bytech jsou 
jednoramenná, železobetonová, monolitická uložená na stropní konstrukce. 

Strop nad podkrovím (6. NP) je lehký nenosný ze zavěšeného sádrokartonového 
podhledu D112. Šikmé části jsou typu  
K 311.  

2.3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 Před zahájením stavebních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále 
bude písemně ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých 
mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku 
prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na vrchní 
hrubé stavbě. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 
519/2006 Sb. 
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2.3.3 Výpis strojů včetně technických parametrů  

Horizontální a vertikální doprava na staveništi 

NÁZEV: Vežový jeřáb MB 1030.1 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Celkový instalovaný výkon   60 KW    

Jištění      100 A    

Základní výložník    32 m            

Max. nosnost (t) / vyložení (m)  3,2 / 32,0        

Min. vyložení (m)        4      

Výška zdvihu (m)    zasunutá věž:    vysunutá věž:     
       16,8       28,7 

Rozchod (m)        4,6      

Rozvor (m)        5,2      

Max.poloměr ot. části (m)      4,8      

Hmotnost konstrukce (t)      36,1      

Hmotnost protizátěže (t)      32      

 

Vertikální doprava na staveništi 

NÁZEV: Nákladní stavební výtah NOV 500 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Nosnost   500kg ( 6 osob ) 

Pracovní plocha  délka 1800mm 

    šířka 1250mm 

     výška 2100mm 

Napětí    380V 

Příkon      10kW  

Hmotnost rámu s pohonem 630kg 

Hmotnost stožárového dílce 100kg 
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Betonářské práce vrchní hrubé stavby 

NÁZEV: Domíchávač STETTER AM 7 C+ 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru:  256  KW 

Nominální objem bubnu: 7,0 m³ 

Počet otáček bubnu:  0-12 ot./min.  

Objem vodní nádrže:  300 l 

 

NÁZEV: Betonové čerpadlo SCHWING S 39 SX  

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru:   256 KW 

Maximální teoretický výkon:  163 m³/h 

Maximální tlak na beton:  85 bar 

Průměr potrubí:   125 mm 

Maximální vertikální dosah:  38,7 m 

Maximální horizontální dosah: 34,7 m 

 

NÁZEV: Ponorný vibrátor PERLES AV 655T 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Model   AV 664HDP RC 

Průměr   Ø 65 mm 

Spotřeba proudu 16 A 

Příkon   930 W 

Otáčky   12000 min-1 

Hutnící výkon  40 m3/h 

Hmotnost  17 kg 
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NÁZEV: Plovoucí vibrační lišta BARIKELL 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Délka (mm)  3000 

Šírka (mm)  230 

Hmotnost (kg)  20 

Motor   Honda 4-takt 

Výkon (kW)  1,1 

2.3.4 Návrh pracovní čety 

Betonářské práce vrchní hrubé stavby 

Profese Počet 

Řidič domíchávače 1 

Řidič betonového čerpadla 1 

Betonář 6 

Pomocný dělník 2 

Obsluha jeřábu 1 

Zdění z tvárnic 

Profese Počet 

Zedník 6 

Pomocný dělník 3 

Obsluha jeřábu 1 

2.3.5 Výkaz výměr 

Výpočet množství betonu pro hrubou vrchní stavbu 

viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 
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Výpočet množství keramických tvárnic pro hrubou vrchní stavbu 

viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

2.3.6 Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci hrubé vrchní stavby 

 Pracovní doba bude probíhat 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, vždy počínaje 7.00 
– 15.30 hod. Od pondělí do pátku. Předběžně stanovena doba provádění na 140 dní. 

2.4 ZASTŘEŠENÍ 

2.4.1 Technologický postup 

 Hlavní část budovy je zastřešena sedlovou střechou s jednou valbou. Sklon 
střechy je 25°. Krov bude klasický z jednotlivých prvků spojený tesařskými spoji. 
Krokve budou podepřeny dvěma středními vaznicemi, stažené kleštinami nad úrovní 
stropu. Při montáži musí být dodrženo, že světlá výška v podkroví musí být min. 
2300 mm. 

 Krokve budou s kleštinami sešroubovány šrouby M16. Krokve v hřebeni budou 
spojeny, sbíjecími plechy s trny. Střední vaznice budou podepřeny nosnými stěnami a 
sloupky. Střední vaznice budou podepřeny nosnými stěnami a sloupky. Pozednice 
budou kotveny ocelovými pásovinami k věnci ukončující atikové zdivo a do 
železobetonové desky stropní konstrukce. 

Před zabudováním budou všechny dřevěné prvky včetně latí napuštěny ochranným 
nátěrem BOCHEMIT QB. 

 Nad krokvemi bude položena pojistná hydroizolační fólie JUTADACH červené 
barvy. Ta bude připevněna kontralatěmi. Na latě bude položena betonová střešní krytina 
BRAMAC – moravská taška červená. Krytina bude dodána včetně všech potřebných 
doplňků tj. krajovky, hřebenáče, provzdušňovací tašky (každé pole mezi krokvemi), 
úžlabní a nárožní pás. Protisněhové háky budou namontovány dle pokynů výrobce 
krytiny v celé ploše střechy (průměrně 2 ks na m2). V čele krokví bude připevněna 
mřížka a kartáče. Pro zajištění přístupu ke komínům budou osazeny ve střeše stoupací 
plošiny šířky 880 mm a 410 mm včetně nosných tašek (systémový doplněk f. 
BRAMAC) – viz. v.č. 014 – Půdorys.  Okraj fólie JUTADACH v okapu bude vyztužen 
TiZn plechem. 

Část zastřešení objektu budou tvořit pochůzné terasy a zelené střechy. Při provádění 
hydroizolační vrstvy je třeba postupovat zásadně podle pokynů a technologického 
předpisu dodavatele PVC fólie FATRAFOL 808. 
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2.4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 Před zahájením stavebních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále 
bude písemně ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých 
mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku 
prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na 
zastřešení objektu. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 
519/2006 Sb. 

2.4.3 Výpis strojů včetně technických parametrů  

Mechanizace potřebná pro zastřešení objektu 

NÁZEV: Vežový jeřáb MB 1030.1 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Celkový instalovaný výkon   60 KW    

Jištění      100 A    

Základní výložník    32 m            

Max. nosnost (t) / vyložení (m)  3,2 / 32,0        

Min. vyložení (m)        4      

Výška zdvihu (m)    zasunutá věž:    vysunutá věž:  
           16,8    28,7 

Rozchod (m)        4,6      

Rozvor (m)        5,2      

Max.poloměr ot. části (m)      4,8      

Hmotnost konstrukce (t)      36,1      

Hmotnost protizátěže (t)      32 

 

NÁZEV: Motorová pila HUSQAVRA 236 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Délka lišty (cm)    35 

Výstupní výkon    1,4 kW 
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Vrtání válce     40 mm 

Zdvih válce     32 mm 

Objem palivové nádrže   0,3 lit 

 

NÁZEV: Nákladní stavební výtah NOV 500 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Nosnost   500kg ( 6 osob ) 

Pracovní plocha  délka 1800mm 

    šířka 1250mm 

     výška 2100mm 

Příkon      10kW  

Hmotnost rámu s pohonem 630kg 

Hmotnost stožárového dílce 100kg 

Dopravní rychlost  0,5m/s 

2.4.4 Návrh pracovní čety 

Množství pracovníků pro zastřešení objektu 

Profese Počet 

Tesař 4 

Obsluha jeřábu 1 

Pomocný dělník 2 

2.4.5 Výkaz výměr 

Výpočet řeziva pro zastřešení objektu 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

Výpočet množství použité krytiny 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 
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Výpočet pro určení množství použité izolace 

 viz. příloha diplomové práce č. 1 (Podrobný rozpočet hlavního objektu) 

2.4.6 Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci hrubé vrchní stavby 

 Pracovní doba bude probíhat 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, vždy počínaje 7.00 
– 15.30 hod. Od pondělí do pátku. Předběžně stanovena doba provádění na 24 dní. 

 

3  ZDROJE 

[1] Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[2]  Zákon 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

[3] www.atlascopco.cz 

[4] www.pumevek.cz 

[5]  www.perles.com 

[6] www.kaleta.pl 

[7] www.stavbaplus.cz 

[8] www.liebherr.cz 

[9] Technická zpráva, EGP INVEST. 
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1  INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Charakter stavby:  novostavba 

Místo stavby:   Praha 6 – Suchdol, ulice Internacionální 

Název stavby:  Bytový dům – Suchdolské zahrady 

Investor:   APV INVEST, s.r.o. 

    Nad královou obovou 45 

    170 00 Praha 7 

Počet podlaží:  5 nadzemních + mezonet v podkroví (6.np) 

    1 podzemní 

Počet bytů:   31 bytů (75 obyvatel) 

Nebytové prostory:  3x maloobchodní prodejny 

    35 x garážové stání 

Zastavěná plocha:  779,0 m2 

Obestavěný prostor:   14.523 m3 

1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 Předmětem je řešení bytového domu v Městské části Praha – Suchdol, který je 
situován v centru této části města v ulici Internacionální a to v jejím severním 
čtvrtrondelu náměstí s radnicí a hotelem. 

 Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními 
podlažími, který je částečně umístěný na hranici pozemků s obvodovou komunikací 
kulatého náměstí ulice Internacionální. Na jižní straně objekt navazuje na stávající 
objekt hotelu Wienna a na západní straně na subtilní rodinný domek. Na hotel Wienna 
bytový dům navazuje stejnou výškovou úrovní hřebene, římsou střechy na úroveň zlomu 
mansardové střechy hotelu, parapetem střešní terasy na 0úroveň římsy střechy hotelu a 
dále objekt bytového domu ctí rozmístění oken, výšek parapetů a parteru hotelu. 

 V podzemním podlaží objektu jsou situovány garážové stání pro osobní 
automobily (35 stání) s výjezdem a vjezdem pomocí rampy do ulice Internacionální. 
Podzemní část objektu vybočuje z půdorysné plochy objektu v úrovni 1. nadzemního 
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podlaží a tato část je v celé ploše ozeleněná, kombinovaná s terasami pobytových 
zahrádek. 

 V prvním nadzemním podlaží jsou v části přiléhající k náměstí umístěny pod 
loubím 3 nebytové jednotky, v kterých jsou umístěny maloobchody a cestovní kancelář a 
dále je zde situován hlavní vstup do objektu. V 1. NP se dále nachází 5 bytových 
jednotek převážně malometrážního charakteru včetně pobytových zahrádek a domovní 
vybavení bytového domu (kočárkárna, komory, listovní schránky atd.). Ve vyšších 
podlažích (2. NP – 4. NP) se nachází 20 bytů různých parametrů s obytnou podlahovou 
plochou do 100 m2. V 5. NP se nachází 6 atypických mezonetových bytů přiléhajících ke 
střešním terasám. 

Převzato z projektu EGP INVEST. 

 

2  OBSAH SROVNÁVACÍ ČÁSTI 

 V této části diplomové práce bych rád poukázal na to, jestli je vhodnější ve 
mnou zpracovávaném objektu navrhnout monolitické betonové schodiště nebo 
montované schodiště z betonových prefabrikovaných prvků. 

 Tato zpráva bude obsahovat následující části jak pro monolitické schodiště tak i 
pro montované z prefabrikovaných dílců: 

- Konstrukční řešení schodiště 

- Personální obsazení 

- Strojní sestava 

- Náklady na realizaci 

- Časová rozvaha 

V závěru této zprávy bude následovat celkové shrnutí problematiky a určení 
vhodnějšího řešení. 

 

3  MONOLITICKÉ BETONOVÉ SCHODIŠT Ě 

3.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 Je velmi obtížné na provádění, ale jedná se o nejuniverzálnější materiál pro 
takřka všechny konstrukční typy schodišť. Umožňuje vytváření nejrůznějších tvarů 
schodišťového ramene. 
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 U mého objektu je dle projektu schodiště navrženo jako přímé, dvouramenné a 
je provedeno jako monolitické, železobetonové. Mezipodesty jsou uloženy na nosné 
stěny izolovanými smykovými trny, aby nedocházelo k přenášení kročejového hluku na 
konstrukci. Schodišťové rameno je pevně spojeno s mezipodestou a na strop je uloženo 
ozubem na vrstvu protihlukové izolace. 
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Obr.č.1 Konstrukční detaily uložení schodiště dle projektu 

 Při provádění monolitického schodiště se postupuje následovně. V první řadě se 
zhotovuje bednění prvních dvou ramen a mezipodesty, jestliže se jedná o dvouramenné 
schodiště. Následuje vázání a ukládání výztuže do schodišťových ramen a mezipodesty. 
Po správném uložení výztuže následuje betonáž. Po ztvrdnutí betonu a dosažení určité 
pevnosti se můžou betonovat schodišťové stupně. Po ukončení celého tohoto procesu se 
může začít budovat bednění schodiště pro následující podlaží a celý postup se opakuje u 
každého podlaží. 
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 Tento postup je velice náročný zejména na bednění a jeho přesnost. Dále po 
jednotlivých betonážích je třeba dodržovat určité technologické pauzy na zatvrdnutí  

betonu cca 3dny. Konstrukce takto prováděného schodiště zabere spoustu času a u 
některých objektů může být i nejdéle trvajícími betonářskými prácemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2 Bednění a výztuže schodiště 

3.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Pro realizaci monolitického schodiště nám také vzniká značné množství 
pracovníků, které se budou na výstavbě schodiště podílet. Pro zhotoví bednění je třeba 
alespoň dva tesaři a jeden pomocný dělník. Dále následuje armování i když výztuže ve 
schodišti není velké množství je třeba, aby práci prováděli alespoň dva vazači a opět 
pomocný dělník dle množství použité oceli a urychlení výstavby se muže počet 
pracovníků měnit, ale je třeba počítat se stísněným prostorem a tím pádem 
komplikovanějším prováděním. 

 Pokud se jedná o monolitickou konstrukci, je vždy třeba počítat s dodávkou 
betonu a tedy obsluhou autodomíchávače s betonářskou prací je taky spojeno betonové 
čerpadlo a opět pracovník pověřený jeho obsluhou. Dále u betonáž provádí alespoň dva 
betonáři záleží na množství betonu. 

 Tímto způsobem se opakují i betonové stupně, ale zde se nepoužívá výztuž, tak 
teda odpadá potřeba vazače. Celý proces zhotovení schodiště se opakuje u každého 
podlaží. 

 Pro přehlednější personální obsazení uvádím následující tabulku. 
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Tab.č.1 Personální obsazení 

Profese Počet 

Obsluha betonového čerpadla 1 

Obsluha autodomíchávače 1 

Tesař 2 

Vazač 2 

Betonář 2 

Pomocný dělník 1 

3.3 STROJNÍ SESTAVA 

 Jak jsem již zmínil v předchozí části tak určitě nejdůležitější stroje pro 
monolitické schodiště je autodomíchávač pro dopravu betonu na stavbu a dále betonové 
čerpadlo pro dopravu betonu do bednění. Dále je použit ponorný vibrátor pro dosažení 
dobrého zhutnění betonu, motorová pila, která slouží tesařům k vytváření bednění 
alespoň při zhotovení prvního schodiště, jestliže je následující schodiště totožné 
s předchozím je možnost bednění použít znovu. V neposlinění řadě je třeba pro vazače 
zajistit svářecí agregát. 

 Pří zhotovení schodiště jsou dále použity běžné ruční pracovní pomůcky jako 
kladivo, kleště, ruční pila, atd. 

Seznam nasazených strojů: 

Betonové čerpadlo SCHWING S 39 SX     Autodomíchávač STETTER AM 7 C+ 

 

 

 

 

 

Ponorný vibrátor PERLES AV 655T   Elektrodová svářečka GÜDE 
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Motorová pila HUSQAVRA 236 

 

 

 

 

 

Technické informace jednotlivých strojů uvedeny v příloze A4. 

3.4 ČASOVÁ ROZVAHA 

 Monolitické schodiště je z časového hlediska velmi náročné z toho důvodu, že se 
skládá ze třech fází a to bednění, armování a betonáž a to jak pro schodišťová ramena 
s mezipodestou, tak i pro schodišťové stupně. Dále ještě musíme počítat 
s technologickou přestávkou po každé betonáži. Pro diplomovou práci jsem vytvářel 
časový harmonogram hlavního objektu a počítal jsem v něm s monolitickým 
schodištěm, celková doba výstavby schodiště mi vyšla na 15dnů. 

Tab.č. 2 Časová rozvaha jednoho dvouramenného schodiště 

Profese m.j. Počet m.j. Nh/m.j. Počet prac. Doba trv. (min) 

Bednění podesty m2 2,53 0,55 2 42 

Bednění schodnice m2 5,52 0,8 2 132 
Armování t 0,132 27 2 107 

Betonáž m3 2 0,29 2 17 
Technol. přestávka 1den 

Bednění podstupnic m2 1,3706 0,18 1 15 

Bednění stupnic m2 2,233 0,23 1 31 

Betonáž stupňů m3 0,397 0,29 2 3 

Odbednění podesty m2 2,53 0,25 2 19 

Odbednění schodnice m2 5,52 0,3 2 50 

Odbednění podstupnic m2 1,3706 0,13 1 11 

Odbednění stupnic m2 2,233 0,1 1 13 
Celkem 3 dny 

Při provádění pěti totožných schodišť se nám suma těchto dní násobí pětkrát a získáme 
tedy celkovou dobu trvaní pro provádění schodiště v celém objektu a to je cca 15 dní. 
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3.5 FINANČNÍ NÁKLADY 

 Při provádění monolitického schodiště počítáme náklady na zhotovení bednění, 
armování, betonáž a odbednění. Dle programu BUILDpower jsem ceny za tyto čtyři 
profese ocenil následovně (jedná se o ceny za jedno dvouramenné schodiště). 

Tab.č. 3 Přibližný výpočet ceny za jedno dvouramenné schodiště 

Profese m.j. Počet m.j. Kč/m.j. Počet pracovníků Cena (Kč) 

Beton m3 2,4 3000   7200 
Výztuž t 0,132 17500   2310 

Řezivo m3 0,12 5000   600 
Tesař hod 16 180 2 6720 
Betonář hod 16 160 2 2560 
Vazač hod 8 140 2 1120 
Pomocný dělník hod 24 100 1 1920 
Celkem 22430 Kč 

Cena za kompletní schodiště v celém objektu by tedy byla pětinásobkem tohoto součtu 
a to je cca 112 150Kč. 

 

4  MONTOVANÉ BETONOVÉ SCHODIŠT Ě 

4.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 Prefabrikované schodiště je poměrně jednoduché na montáž, protože se na 
stavbu dováží již hotový prvek schodiště. Nicméně doprava těchto prvků může být 
náročná vzhledem k velké hmotnosti jednotlivých prvků. Montované schodiště muže 
být provedeno v mnoha variantách a tvarech dle požadavků investora. 

 Osazují se jak do stěnových tak do skeletových konstrukcí. Jednotlivé panely se 
spojují svařením výztuže a ukládají se do lože z cementové malty. Výhodou je okamžité 
použití. Stupně mohou mít i povrchovou úpravu – broušené teraco nanášené hned do 
formy nebo se na stavbě po osazení provede obklad teracovými deskami, nalepením 
gumy nebo PVC. Povrch podest se upravuje stejně. 
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Obr.č.3 Skladby montovaného schodiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4 Uložení schodišťového ramene na stropní konstrukci 
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Obr.č.5 Uložení schodišťového ramene na základ 

4.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Při provádění montovaného betonového schodiště odpadá hodně profesí a 
zároveň pracovníků potřebných k provádění monolitického schodiště. U montované 
konstrukce je určitě nezbytný jeřábník pro dopravu schodiště na místo uložení. Pro 
dopravu na staveniště je zapotřebí obsluha tahače s návěsem, který jednotlivé díly 
konstrukce dopraví na stavbu. 

 Pro samotné ukládání a zabudování není již potřeba velkého počtu pracovníků. 
Potřebný bude určitě svářeč pro napojení výztuže jednotlivých prvků a zaručení tak 
jejich soudržnosti. A dále jen pouze 3 pomocní pracovníci, jeden bude komunikovat 
s jeřábníkem a navádět prvek na místo zabudování a zbylí dva pracovníci budou prvek 
přidržovat a usměrňovat ho na místo zabudování. 

 

Tab.č.4 Personální obsazení 

Profese Počet 

Obsluha věžového jeřábu 1 

Řidič tahače + návěsu 1 

Svářeč 1 

Pomocný dělník 3 
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4.3 STROJNÍ SESTAVA 

 Pro montáž montovaného betonového schodiště jer třeba malého množství 
mechanizace. Pro přepravu dílců na staveniště je potřeba tahač s návěsem. Dále pro 
horizontální a vertikální dopravu dílce po staveništi respektive na místo zabudování 
bude využit věžový jeřáb MB 1030.1m který je součástí zařízení staveniště pro hrubou 
stavbu. 

 Dále je už jen potřeba drobné ruční nářadí respektive ochranné pomůcky jako 
rukavice, helma, atd. Pro svářeče na přivaření jednotlivých dílů k sobě je ještě potřeba 
svářecí agregát. 

Seznam nasazených strojů: 

Vežový jeřáb MB 1030.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrodová svářečka GÜDE 
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GOLDHOFER podvalník + tahač IVECO Stralis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické informace jednotlivých strojů uvedeny v příloze A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.6 Přeprava na místo zabudování 
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4.4 ČASOVÁ ROZVAHA 

 U montovaného betonového schodiště nám oproti monolitickému odpadá 
montáž i demontáž bednění, armování i betonáž. Všechny tyto činnosti jsou poměrně 
časově náročné a tím, že u montovaného schodiště nejsou potřebné, tak se nám celková 
doba zhotovení schodiště podstatně zkracuje. U monolitické konstrukce je třeba ještě 
dodržovat technologické přestávky po betonáži, což u montované konstrukce není taky 
potřeba dodržovat. 

 Montáž prefabrikovaného schodiště je opravdu rychlá a zhotovitelé se k této 
možnosti často obracejí zejména z pohledu časové rozvahy a zpřístupnění všech podlaží 
pro pracovníky za poměrně krátkou dobu. Při dobré organizaci práce je možné naše 
dvouramenné schodiště o pěti podlažích namontovat za jeden až dva dny. 

Tab.č. 5 Časová rozvaha jednoho ramene montovaného schodiště 

Profese m.j. Počet m.j. Nh/m.j. Počet prac. Doba trvaní (min) 
Vazač břemen 
(uvázání) kus 1 0,132 2 4 
Přeprava jeřábem kus 1 0,153 1 9 
Vazač břemen 
(odvázání) kus 1 0,065 2 2 
Svářeč kus 1 0,323 1 19 
Celkem 34min 

V objektu se nachází 5 dvouramenných montovaných schodišť a celková doba montáže 
bude jeden den. Doba záleží i na výrobě ramen ve výrobním závodě a na jejich dodávce 
prvků na staveniště. 

4.5 FINANČNÍ NÁKLADY 

 Montované schodiště bude určitě finančně náročnější než monolitické i když u 
monolitického je více aspektů, které je nutné financovat, ale zdaleka nejsou tak 
nákladné jako prefabrikovaná výroba. Montovaná schodiště jsou dražší z důvodu jejich 
mimostaveništní výroby a dopravy již hotových dílců na staveniště, v níže uvedené 
tabulce se pokusím vyčíslit cenu za montáž prefabrikovaného schodiště. 

Tab.č. 6 Přibližný výpočet ceny za schodiště v celém objektu 

Profese m.j. Počet m.j. Kč/m.j. Počet prac. Cena (Kč) 
Schodišťové rameno kus 10 12718   127180 
Věžový jeřáb hod 8 927 1 7416 
Vazač břemen hod 8 120 2 960 
Svářeč hod 8 180 1 1440 
Pomocný dělník hod 8 100 1 800 
Celkem 137796 Kč 
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5  ZÁVĚR 

 Po srovnání všech jednotlivých hodnotících aspektů jsem došel k následujícímu 
závěru a zhodnocení této studie. Z pohledu časové náročnosti je určitě vhodnější použít 
montované betonové schodiště, které se dá v celém objektu namontovat za jeden den a 
doba výstavby monolitické konstrukce schodiště trvá cca 15 dní. Z pohledu finančních 
investic je vhodnější spíše monolitické schodiště, které je o cca 30 tis. Kč levnější než 
montované, ale u monolitického je potřeba více zaměstnanců a mechanizace. U 
montovaného schodiště je menší vynaložení finančních prostředků na živou pracovní 
sílu. 

 Z těchto získaných informací bych raději volil montované betonové schodiště. 

Tab.č.7 Tabulkové vyhodnocení jednotlivých kritérií 

  Monolitické schodiště Montované schodiště 
Množství mechanizace více méně 
Počet pracovníků více méně 
Celková doba výstavby delší kratší 
Celková cena výstavby nižší vyšší 
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 Pro zkvalitnění výstavby se vpracuje kontrolní a zkušební plán. V tomto plánu 
jsou obsaženy tři fáze kontrol a to kontrola vstupní, mezioperační a výstupní. Ve 
vstupní kontrole se bude zejména kontrolovat předávka pozemku od investora s tím 
spojené požadavky.  

 V mezioperační kontrole se prakticky kontroluje cely průběh výstavby až do 
samého ukončení. V neposlední řadě je kontrola výstupní a zde jsou obsaženy kontroly 
spojené s předáním hotového díla. Pro účel diplomové práce jsem zpracoval kontrolní a 
zkušební plán v programu CONTEC na dvě technologické etapy zemní práce a 
zakládaní. 

 Kontrolní a zkušební plán je součástí této zprávy. 



    

CONTEC - Kontrolní a zkušební plán akce: 00010001 B ytový d ům Suchdolské Zahrady Strana: 1

17.12.12 Hlou.jam+lepivo.

Provádí ji: Termín
Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný
Počet Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly přípustný

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ +  M ČSN 73 0411, Geodetickým měřením 5.3.14
1 Hlou.jam+lepivo. VYTÝČENÍ OBJEKTU G+  Zápis ve st.d. ČSN 73 0420 5.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ KONSTRUKCE +  A,Z projektu Výpočtem dle 4 různ. 18.3.14
4 Hlou.jam+lepivo. HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ S+ + Zápis, záznam mezních stavů 18.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE +  M,Z ČSN 73 6133 Měření; kontrolní 2.4.14
1 Hlou.jam+lepivo. G+ + Zápis, záznam projektu a průkazní zkoušky 2.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY STAVEBNÍ A SILNIČNÍ +  A ČSN 73 8000; Odborné posouzení 5.3.14
1 Hlou.jam+lepivo. STROJE S+  Zápis ve st.d. ČSN EN 474 5.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

500 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPK SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +  A,M T řídicí znak:30.... Techn.prohl.vozidel 5.3.14
1 Svis+vod+naklá. + Zápis ve st.d. mimo povin.interval 11.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

500 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPK STAVEBNÍ A SILNIČNÍ +  A ČSN 73 8000; Odborné posouzení 5.3.14
1 Svis+vod+naklá. STROJE S+  Zápis ve st.d. ČSN EN 474 11.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

501 PAŽENÍ PAŽICÍ A PODPĚRNÉ +  A,Z ČSN EN 13331-2,3377, Kontrolní zkoušky, 5.3.14
1 Montáž VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE S+  Záznam o kontr. 14653;zn:738121,2,6 odborné posouzení 27.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

752 VRTY PRO INJEKTÁŽ GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 3.4.14
1 Jádrové 10-56m VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

752 VRTY PRO INJEKTÁŽ GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE +  A,Z Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 3.4.14
1 Jádrové 10-56m DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY + Záznam, zápis Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

752 VRTY PRO INJEKTÁŽ INJEKČNÍ PRÁCE +  A,Z projektu Odborné posouzení, 8.4.14
1 Jádrové 10-56m VE STAVEBNICTVÍ T+ + Záznam,zápis kontrolní zkouška 8.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1352 VRTY PRO PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE +  A,Z Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 3.4.14
1 600mm dl.4,5m DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY + Záznam, zápis Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1352 VRTY PRO PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 3.4.14
1 600mm dl.4,5m VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1355 VRTY PRO PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 4.4.14
3 600mm dl.6,5m VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 4.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1355 VRTY PRO PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE +  A,Z Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 3.4.14
1 600mm dl.6,5m DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY + Záznam, zápis Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE +  A,Z Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 4.4.14
1 600mm dl.4,5m DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY + Záznam, zápis Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek 22.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 600mm dl.4,5m

Provádí ji: Termín
Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný
Počet Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly přípustný

1402 PILOTY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN P ENV 13670-1 Posouzení dle ČSN, 4.4.14
3 600mm dl.4,5m PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269-2 trámcova zkouška 22.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 4.4.14
2 600mm dl.4,5m VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 22.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1410 PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 10.4.14
3 600mm dl.6,5m VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 10.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1410 PILOTY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN P ENV 13670-1 Posouzení dle ČSN, 14.4.14
5 600mm dl.6,5m PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269-2 trámcova zkouška 14.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1410 PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE +  A,Z Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 10.4.14
1 600mm dl.6,5m DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY + Záznam, zápis Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek 10.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 23.4.14
1 V8 B30 A V KONSTRUKCÍCH S+ + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 23.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 23.4.14
1 V8 B30 PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN EN 13670 odb.posouzení,měření 23.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 23.4.14
1 V8 B30 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 23.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT PŘÍSADY DO BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 23.4.14
1 V8 B30 A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 23.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1530 BEDNĚNÍ STĚN ZÁK. DESEK BEDNÍCÍ KONSTRUKCE +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 5.5.14
1 PROVEDENÍ S+  Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 5.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1550 VÝZTUŽ ZÁKLA.DESEK GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 13.5.14
1 10505+KARI VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam,zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 13.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1550 VÝZTUŽ ZÁKLA.DESEK BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 15.5.14
1 10505+KARI PROVEDENÍ T+  Záznam,zápis ČSN EN 13670 odb.posouzení,měření 15.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1560 BETON ZÁKL.DESEK BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 16.5.14
1 Prostý C12 PROVEDENÍ  Záznam,zápis ČSN EN 13670 odb.posouzení,měření 16.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1560 BETON ZÁKL.DESEK GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 16.5.14
1 Prostý C12 VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 16.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1560 BETON ZÁKL.DESEK BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 16.5.14
1 Prostý C12 A V KONSTRUKCÍCH S+ + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 16.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 Odvodnění+vlhko

Provádí ji: Termín
Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný
Počet Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly přípustný

1640 IZOLACE ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY  + D,Z Třídicí znak:7361..; Vstupní kontrola, 22.5.14
1 Odvodnění+vlhko + Protokol,záznam ČSN EN 12697,12970 Marshallova zkouška 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1640 IZOLACE HYDROIZOLACE STAVEB  + A Třídicí znak:7306..; Odborné posouzení, 26.5.14
1 Odvodnění+vlhko PROVEDENÍ  Záznam o kontr. ČSN P 73 06..,proj. vizuální kontrola 26.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1640 IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A  + D ČSN EN 13375; Fyzikální zkoušky 22.5.14
1 Odvodnění+vlhko FÓLIE + Certifikát třídicí znak:7276.. stanovených těles 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB  + A Třídicí znak:7306..; Odborné posouzení, 23.5.14
4 Tlak.voda PROVEDENÍ  Záznam o kontr. ČSN P 73 06..,proj. vizuální kontrola 23.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ  + M ČSN 73 0601, Měření pronikání z 22.5.14
1 Tlak.voda GAMA S+  Záznam o měření ČSN 73 0602 podloží a z konstr. 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY  + D,Z Třídicí znak:7361..; Vstupní kontrola, 22.5.14
2 Tlak.voda + Protokol,záznam ČSN EN 12697,12970 Marshallova zkouška 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A  + D ČSN EN 13375; Fyzikální zkoušky 22.5.14
1 Tlak.voda FÓLIE + Certifikát třídicí znak:7276.. stanovených těles 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 Tlak.voda

Provádí ji: Termín
Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný
Počet Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly přípustný

Vysvětlivky zkratek záhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:
HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

    G+ - geodet
    T+ - technolog
    +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:
A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin
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 Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené 
negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 
nadměrnou hlučnost. 

 Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 

 Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením 
č.125/1997 Sb., o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý 
odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do 
sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku. 

 Enviromentální plán je součástí této zprávy. 
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16.12.12 Hlou.jam+lepivo.

Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel Významnost
Kód EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk vzduch voda Kontrola Opatření T. možný

Počet půda prostř. jiné Četnost kontroly T. přípustný

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hlou.jam+lepivo. 13
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 5.3.14
1 Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 5.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hlou.jam+lepivo. 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 5.3.14
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 5.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hlou.jam+lepivo. 12
34 Ochrana geologické skladby Zemní práce, úniky   + Opatř. proti zásahu do 5.3.14
1 Struktura, půda,vodní režim nebezpečných látek, aj. +  + 1 x měs. geologické skladby 5.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

500 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPK Svis+vod+naklá. 13
24 Znečíštění komunikací Různé znečíštění   + Opatř. proti zněčíštění 5.3.14
1 Od přemístění nákladů +  + 1 x měs. Mytí aut, zabalení nákladů 11.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

500 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPK Svis+vod+naklá. 13
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 5.3.14
1 Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 11.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

501 PAŽENÍ Montáž 13
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 5.3.14
1 Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 27.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

501 PAŽENÍ Montáž 13
19 Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 5.3.14
1 Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 27.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

501 PAŽENÍ Montáž 12
34 Ochrana geologické skladby Zemní práce, úniky   + Opatř. proti zásahu do 5.3.14
1 Struktura, půda,vodní režim nebezpečných látek, aj. +  + 1 x měs. geologické skladby 27.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

752 VRTY PRO INJEKTÁŽ Jádrové 10-56m 13
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 3.4.14
1 Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

752 VRTY PRO INJEKTÁŽ Jádrové 10-56m 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 3.4.14
1 Ochrana osob  +  1 x měs. 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

752 VRTY PRO INJEKTÁŽ Jádrové 10-56m 11
17 Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 3.4.14
1 Ochrana osob  + + 1 x měs. 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1352 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.4,5m 13
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 3.4.14
1 Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:
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16.12.12 600mm dl.4,5m

Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel Významnost
Kód EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk vzduch voda Kontrola Opatření T. možný

Počet půda prostř. jiné Četnost kontroly T. přípustný

1352 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.4,5m 11
13 Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limitů Udržování tech. způsobilost 3.4.14
1 Mobilní zdroje znečišťování  +  Před zaháj. použ., 1 x měs 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1352 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.4,5m 12
34 Ochrana geologické skladby Zemní práce, úniky   + Opatř. proti zásahu do 3.4.14
1 Struktura, půda,vodní režim nebezpečných látek, aj. +  + 1 x měs. geologické skladby 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1352 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.4,5m 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 3.4.14
1 Ochrana osob  +  1 x měs. 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1352 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.4,5m 11
17 Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 3.4.14
1 Ochrana osob  + + 1 x měs. 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1355 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.6,5m 11
17 Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 3.4.14
1 Ochrana osob  + + 1 x měs. 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1355 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.6,5m 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 3.4.14
1 Ochrana osob  +  1 x měs. 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1355 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.6,5m 12
34 Ochrana geologické skladby Zemní práce, úniky   + Opatř. proti zásahu do 3.4.14
1 Struktura, půda,vodní režim nebezpečných látek, aj. +  + 1 x měs. geologické skladby 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1355 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.6,5m 11
13 Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limitů Udržování tech. způsobilost 3.4.14
1 Mobilní zdroje znečišťování  +  Před zaháj. použ., 1 x měs 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1355 VRTY PRO PILOTY 600mm dl.6,5m 13
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 3.4.14
1 Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 3.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1402 PILOTY 600mm dl.4,5m 11
13 Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limitů Udržování tech. způsobilost 4.4.14
1 Mobilní zdroje znečišťování  +  Před zaháj. použ., 1 x měs 22.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1402 PILOTY 600mm dl.4,5m 12
34 Ochrana geologické skladby Zemní práce, úniky   + Opatř. proti zásahu do 4.4.14
1 Struktura, půda,vodní režim nebezpečných látek, aj. +  + 1 x měs. geologické skladby 22.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1410 PILOTY 600mm dl.6,5m 12
34 Ochrana geologické skladby Zemní práce, úniky   + Opatř. proti zásahu do 10.4.14
1 Struktura, půda,vodní režim nebezpečných látek, aj. +  + 1 x měs. geologické skladby 10.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1410 PILOTY 600mm dl.6,5m 11
13 Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limitů Udržování tech. způsobilost 10.4.14
1 Mobilní zdroje znečišťování  +  Před zaháj. použ., 1 x měs 10.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:
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16.12.12 600mm dl.6,5m

Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel Významnost
Kód EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk vzduch voda Kontrola Opatření T. možný

Počet půda prostř. jiné Četnost kontroly T. přípustný

1410 PILOTY 600mm dl.6,5m 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 10.4.14
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 10.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1502 VÝPLŇ PILOT V8 B30 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 23.4.14
1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 23.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1502 VÝPLŇ PILOT V8 B30 17
10 Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asanač. pros. Opatř. proti vniknutí neb. 23.4.14
1 Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x měs. látek do vody a půdy 23.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1530 BEDNĚNÍ STĚN ZÁK. DESEK 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 29.4.14
1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 29.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1550 VÝZTUŽ ZÁKLA.DESEK 10505+KARI 9
26 Emise do prostředí Emise nebezpečných látek + +  Velikost emise Evidence a osvědčení 6.5.14
1 Ze svařování ze svařování do ovzduší  +  1 x měsíčně svařecích přistrojů 6.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1550 VÝZTUŽ ZÁKLA.DESEK 10505+KARI 12
20 Ostatní odpad Dřevo, sklo, obaly, kovy  + + Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 6.5.14
1 Energetické využivání +   1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 6.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1560 BETON ZÁKL.DESEK Prostý C12 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 16.5.14
1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 16.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1640 IZOLACE Odvodnění+vlhko 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 22.5.14
1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Tlak.voda 16
11 Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 22.5.14
1 Odběr a vypouštění NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. úř. 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Tlak.voda 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 22.5.14
1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Tlak.voda 17
10 Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asanač. pros. Opatř. proti vniknutí neb. 22.5.14
1 Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x měs. látek do vody a půdy 22.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:
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 Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci vč. všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 
výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět 
speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto 
činnost vykonávat. 

 Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní předpisy 
k zajištění BOZP a k provozu technických zařízení. 

Ve vztahu ke svým zaměstnancům a k osobám pohybujícím se s jeho souhlasem na 
stavbě (nejedná se o zaměstnance jiných dodavatelů) je dodavatel povinen zajistit 
veškeré požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení zákoníku práce a dalších 
navazujících předpisů. 

 Dodavatel vypracuje a na veřejném místě zpřístupní provozní řád stavby 
obsahující základní požadavky BOZP , důležité krizové a kontaktní telefonní čísla a 
jména zodpovědných vedoucích zaměstnanců. 

 Dodavatel je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení, 
technologií, materiálů a výrobku bylo dbáno na závazné předpisy, všechny pracovní a 
technologické postupy, návody a technické podmínky stanovené jejich výrobci. 
Dodavatel je povinen si je od subdodavatelů materiálů vyžádat! 

Při realizaci stavby se bude dodavatel stavby a všichni jeho zaměstnanci povinni řídit 
platnými obecně závaznými právními normami, platnými technickými normami, 
bezpečnostními předpisy a pravidly a to především: 

- Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 

- Nařízení vl. 441/2004 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 

- Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

- Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- Nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky 

- Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na 
staveništích 
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Bezpečnostní normy a předpisy 

- ČSN 73 8106 ochranné a záchytné konstrukce-částečně nahrazena ČSN EN 
1263-1 

- ČSN 73 8102 pojízdná a volně stojící lešení 

- ČSN 74 3282 ocelové žebříky – zákl. ustanovení 

- ČSN 38 9804 nastavovací žebříky 

- ČSN EN 50110-1 BP pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 

- ČSN ISO 12480-1 jeřáby-bezpečné používání-část 1:všeobecně 

- ČSN EN 13155 jeřáby-bezpečnost-volně zavěšené prostředky pro uchopení 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví je součástí této zprávy. 
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17.12.12 Před začátkem

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

1 PŘED ZAČÁTKEM STAVBY 0,1 Stavební společnost 1 x měsíčně
A00160 Před začátkem REGBOZ 1 z 309/2006 sb. § 5.3.14

1 1 Potvrzení z OIP 5.3.14

Nahlášení na OIP

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
A00050 Všechny objekty REGBOZ 3 10.3.14

359 5 Školení na pracovišti 10.3.14

Propíchnutí, pořezání chodidla např. 
hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, 
pořezání sklem a pod

Pracovník Poranění chodidla, řezné rány

Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOOP (pracovní obuv s pevnou podrážkou)
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00063 Všechny objekty REGBOZ 3 10.3.14

359 6 Školení na pracovišti 10.3.14

Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo 
stavebního materiálu: volně loženého, z 
ruky nebo vysmeknutí z rukou 

Pracovník, pracovnící kolem Zasažení části těla předmětem, poranění
nohy a ruky, tržné rány, otlaky

Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)
Soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik
Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem
Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí a ochrannou přilbu, rukavice dle nářadí
Kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací
U strojů s krytem zapínat pouze v zavřené poloze krytu
Bezpečné skladování materiálu: mimo okraj, zajištěno proti pádu a sklouznutí
Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů
Vmezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách
Zajištění volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 0,6 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00090 Všechny objekty REGBOZ 2 10.3.14

359 3 Školení na pracovišti 10.3.14

Zranění u nevhodné manipulace s 
materiálem

Pracovník Přiražení končetiny, přetížení, namožení,
poškození páteře, poranění klubů, 
pořezání končetiny

Správné a pevné uchopení (manipulace) materiálu
Používání vhodných manipulačních pomůcek (kleští, svěrek, kolenní chránič  apod.) a postupů
Používání OOPP (rukavice)
Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu
Dodržování zásad bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad
Břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby
Určit přestávky ve fyziologicky náročných a nevhodných polohách

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 2,0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00110 Všechny objekty REGBOZ 2 10.3.14

359 10 Školení na pracovišti 10.3.14

Pád, pád do hloubky, naražení, 
zachycení různých částí těla po pádu v 
prostorách staveniště

Pracovník Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
smrt

Opatření volných okrajů výkopů, scodišť, ramp, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou
Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(rozměr>25 cm) - únosný, zaaretovaný poklop nebo zábradlí
Používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou)
Zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště
Zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu
Volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu
Bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do objektů
Údržování průchozých a volných komun., čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunik.
Vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace
Včasné odstraňování komunikačních překážek
Zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti, bez denního osvětl.
Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00120 Všechny objekty REGBOZ 3 10.3.14

359 6 Školení na pracovišti 10.3.14

Pád(uklouznutí) v/vně objektu, při 
vystupování/sestupování ze 
schodů/žebříků, 

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
kloubů a páteře

Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénem
Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu
Rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů
Udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě
Vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami  sklon1 : 3 - vzd.45 cm od sebe, 1 : 4 - 50 cm, 1 : 5 - 55 cm
Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku
Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)
Nezeskakovat z lešení(konstrukcí)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00150 Všechny objekty REGBOZ 2 10.3.14

359 9 Školení na staveništ 10.3.14

Propadnutí nebezpečnými otvory - 
mezerami v podlahách a stěnách

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt

Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy
Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm
Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce
Poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí
Poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 Všechny objekty

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

2 VŠECHNY ČINNOSTI 0,9 Pracovník, stavbyvedouci 1 x měsíčně
E0010 Všechny objekty REGBOZ 3 vyhl. č. 50/1978 Sb 10.3.14

17 3 Školení na pracovišti 10.3.14

Úrazy následkem zasažení pracovníků 
el. proudem při běžné činnosti

Pracovník Popáleniny, přechod proudu tělem, pád z
výšky

Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím
Zabránění neodborných zásahů do el.instalace
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad)
Nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení
Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,5 Pracovník 1 x měsíčně
E0020 Všechny objekty REGBOZ 3 vyhl. č. 50/1978 Sb 10.3.14

17 5 Školení na pracovišti 10.3.14

Dotyk osob s živými částmi tj. přímý 
dotyk

Pracovník Popáleniny, přechod proudu tělem, 
zástava srdce

Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření
Respektování bezpečnostních sdělení
Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím
Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, provádí elektrikář s vyšší kvalifikací
Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední
Zabránění neodborných zásahů do el.instalace
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu
Dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí
Nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
E0050 Všechny objekty REGBOZ 2 vyhl. č. 50/1978 Sb 10.3.14

72 5 Školení na pracovišti 10.3.14

Úraz el proudem - nešetrné vytržení 
přívodní šňůry, porušení izolace

Pracovník Úraz el. proudem

Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední
Šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami
Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) 
Pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení
Šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.
Šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami
Dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením
Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,0 Stavbyvedoucí, pracovník 1 x denně
E0060 Všechny objekty REGBOZ 1 vyhl. č. 50/1978 Sb 10.3.14

359 10 Školení na pracovišti 10.3.14

Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v
případě nebezpečí

Pracovníci stavby, veřejnost Úraz el. proudem

Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání
Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu
Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením)
Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,0 Stavbyvedoucí 1 x měsíčně
E0080 Všechny objekty REGBOZ 1 10.3.14

17 10 10.3.14

Zasažení bleskem Pracovníci venku Smrt, popáleniny, ochrnutí nervového 
systému, šok, zástava dechu, požár 

Vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech
Udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000190 Hlou.jam+lepivo. 2 5.3.14

21 9 Školení na pracovišti 5.3.14

Pád osob do výkopu z okrajů stěn 
výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech

Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup
Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami
Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku
Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob
Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu
Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů
Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2,0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
0000193 Hlou.jam+lepivo. 2 Projektová dokumentace 5.3.14

21 10 Školení na pracovišti 5.3.14

Působení vody na bezpečnost výkopu Pracovník, pracovnící kolem Zavalení zeminou, utopení

Určit rozsah a způsob snížení hladiny vody
Přijmout opatření proti pádům osob do vody
Odvedení dešťové vody a jiných vod stékajících do výkopu
Kalkulovat s nižší stabiltou výkopu - zmenšený úhel vnitřního tření

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 Hlou.jam+lepivo.

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1,6 Řidič, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000201 Hlou.jam+lepivo. 2 5.3.14

5 8 Školení na pracovišti 5.3.14

Sjetí, převrácení vozidla do výkopu Pracovníci ve výkopu, řidič Zavalení, naražení části těla, odřeniny

Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými. dopravními značkami - na veř. prostranství
V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech
Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín
Vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje
Při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2,0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
0000195 Hlou.jam+lepivo. 2 Projektová dokumentace 5.3.14

21 10 Školení na pracovišti 5.3.14

Zavalení pracovníků ve výkopech 
sesutou zeminou nezajištěné stěny 
výkopu

Pracovník Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Provádění dle projektu
Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním
Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území
Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m
Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem
Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně
Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu
Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů
Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled
Chránit výkopy před vodou
Správný postup odstraňování pažení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 0,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000061 Hlou.jam+lepivo. 2 5.3.14

1 3 Školení na pracovišti 5.3.14

Zranění úderem a pádem ručního nářadí
působící kinetickou energií (krumpáče, 
palice, lopaty)

Pracovníci kolem Zasažení části těla, bodné, řezné rány

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí
Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)
Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky
Zajištění přiměřeného pracovního prostoru

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

500 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPK 1,8 Vedoucí pracovník 1 x týdně
0000212 Svis+vod+naklá. 2 5.3.14

4 9 Seznámení s podmínkami staven 11.3.14

Přiražení, přitlačení, přejetí osoby 
vozidlem či pojízdným stavebním strojem
na stavbě

Pracovník Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě
Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi
Používání vesty s vysokou viditelností
Omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích
Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu
Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem stroje a břemenem
Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizaci ve směru pojezdu
Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla
Nenavádět břemeno rukama, k usměrňování výkyvu používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí
Rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti chůze
Před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

500 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPK 2,0 Pracovník - obsluha stroje před manipulací
0000216 Svis+vod+naklá. 2 Návod na požití 5.3.14

1 10 11.3.14

Převrácení rýpadla při zvedání a 
přemísťovaní zavěšených břemen

Pracovník - řidič, pracovníci kolem stroje Naražení části těla, pohmožděniny, 
zlomeniny, smrt

Správný postup při zvedání a pojíždění s břemenem (zejména s ohledem na těžké terénní podmínky a na to, že rýpadlo není vybaveno omezovačem přetížení ani ukazatelem nosnosti v závislosti na vyložení)
Vyloučení nadměrného rozhoupání břemene
Nepřetěžování stroje, zákaz zvedání břemen a neznámé hmotnosti
Zajištění rovné pracovní a pojízdné plochy, zabránění nebezpečného náklonu rýpadla

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

501 PAŽENÍ 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník před vstupen do výkopu
0000196 Montáž 2 TP 5.3.14

1 9 Školení na pracovišti 27.3.14

Deformace, zřícení systémového pažení 
nebo jeho části

Pracovníci ve výkopu Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis
Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu
Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů)
Pro ukládání pažících dílců pověřit zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla)s praxí s podkopovou lopatou
Správné sestavování a zabudování pažení dle TP
Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 silou max aktivního tlaku zeminy
Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat
Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu
Neupevňovat lana nebo řetězy k rozpíracím trubkám nebo vřetenům
Netlačit lopatou rýpadla na rozpírací systém
Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav
Nepřekračovat normové zatížení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

501 PAŽENÍ 2,0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
0000195 Montáž 2 Projektová dokumentace 5.3.14

5 10 Školení na pracovišti 27.3.14

Zavalení pracovníků ve výkopech 
sesutou zeminou nezajištěné stěny 
výkopu

Pracovník Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Provádění dle projektu
Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním
Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území
Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m
Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem
Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně
Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu
Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů
Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled
Chránit výkopy před vodou
Správný postup odstraňování pažení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 Montáž

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

501 PAŽENÍ 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000190 Montáž 2 5.3.14

5 9 Školení na pracovišti 27.3.14

Pád osob do výkopu z okrajů stěn 
výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech

Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup
Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami
Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku
Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob
Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu
Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů
Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY 0,6 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 600mm dl.4,5m 2 Návod k obsulze 4.4.14

2 3 Školení na pracovišti 22.4.14

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze
Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová 
uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění) 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY 0,6 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000363 600mm dl.4,5m 2 Návod na použití 4.4.14

1 3 Školení na pracovišti 22.4.14

Styk s napětím vodivých částí při 
porušení izolace pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné poškození 
izolace na vodič)

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze
Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě
Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)
Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě
Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození
Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1410 PILOTY 0,6 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000363 600mm dl.6,5m 2 Návod na použití 10.4.14

1 3 Školení na pracovišti 10.4.14

Styk s napětím vodivých částí při 
porušení izolace pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné poškození 
izolace na vodič)

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze
Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě
Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)
Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě
Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození
Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1410 PILOTY 0,6 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 600mm dl.6,5m 2 Návod k obsulze 10.4.14

2 3 Školení na pracovišti 10.4.14

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze
Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová 
uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění) 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT 1,6 Pracovník, řidič, ved prac kontinuálně u práce stroje
0000213 V8 B30 2 23.4.14

1 8 Seznámení s podmínkami staven 23.4.14

Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, 
jeho částí, břemenem k části stavby či 
jiné pevné konstrukci (překážky) a 
přejetí koly

Pracovník . manipulant Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem
Výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu
S břemenem pojíždět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupání břemene
Mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací znamení (vizuální komunikaci), koordinace
Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu a dráze stroje
 Při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem pracovního zařízení stroje + 2 m); 
Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce v případě nedohlédnutí na všechna ohrožená místa
Používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s břemeny jen připouští-li to návod k obsluze
Zavěšováním břemen pověřovat vazače s odbornou kvalifikací
Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT 1,0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000031 V8 B30 2 Projekt bednění, mont. návod 23.4.14

1 5 Proškolení na bednící systém 23.4.14

Ztráta únosnosti a prostorové stability a 
tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí

Lidé v těsné blízkosti konstrukce Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)
Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách
Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)
Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit
K řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 V8 B30

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

1502 VÝPLŇ PILOT 1,0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
0000033 V8 B30 1 Proj. dokumentace 23.4.14

1 10 Projektová dokumentace 23.4.14

Deformace betonové konstrukce, snížení
a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie

Kolem pohybující se lidé, pracovníci Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu
Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném 
uložení nesmí být deformována. 
Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění
Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře
Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů
Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT 0,6 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 V8 B30 2 Návod k obsulze 23.4.14

1 3 Školení na pracovišti 23.4.14

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze
Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová 
uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění) 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT 0,6 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000362 V8 B30 2 Návod na použití 23.4.14

1 3 Školení na pracovišti 23.4.14

Úraz el. proudem - nepřímý 
dotyk(poškozená izolace), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky
Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů
Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce
Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT 0,6 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000363 V8 B30 2 Návod na použití 23.4.14

1 3 Školení na pracovišti 23.4.14

Styk s napětím vodivých částí při 
porušení izolace pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné poškození 
izolace na vodič)

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze
Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě
Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)
Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě
Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození
Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 VÝPLŇ PILOT 0,4 Pracovník 1 x měsíčně
0000037 V8 B30 2 23.4.14

1 2 Školení na pracovišti 23.4.14

Působení vibrací ponorného vibrátoru při
zhutňování betonové směsi

Pracovník Poranění ruky

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli
Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1530 BEDNĚNÍ STĚN ZÁK. DESEK 0,6 Pracovník, stavbyvedoucí kontinuálně u odbedňovaní
0000032 2 Návod na použití 29.4.14

4 3 Proškolení s manipulací 29.4.14

Pád částí bednění odbedňovaných dílců 
na pracovníka

Pracovník, lidé v těsné blízkosti 
konstrukce

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Bezprostředně před zahájením montáže systémového bednění řádně natřít styčné plochy bednících dílců s betonem formovým olejem, který zabezpečí nepřilepení betonu k povrchu dílců a při demontáži bednění chrání povrch betonu 
před poškozením a povrch dílců před jejich nadměrným opotřebením
Podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí
Vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru pod místem odbedňovacích prací
Dodržování technologických postupů při odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění postupovat opačně než při jeho montáži
Zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stadiu demontáže
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, zahájit jen na pokyn osoby určené zhotovitelem (mistr, stavbyvedoucí)
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládat na určená místa

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1550 VÝZTUŽ ZÁKLA.DESEK 1,6 Pracovník, vedoucí pracovník vždy u střihaček oceli
0000241 10505+KARI 2 Návod na použití 6.5.14

1 8 6.5.14

Zranění u nůžek betonářské oceli Pracovník Zhmoždění, zachycení, sevření, 
přimáčknutí a amputace prstů, ruky

Stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá konstrukci nůžek
Nestříhat pruty kratší než 0,3 m, není-li instalováno zařízení, které bezpečně chrání pracovníka před úrazem
Ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže než 0,15 m
Soustředěnost při práci pozorné sledování pracovního úkonu, dodržování návodu k používání
Při střihu a v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky
Stříhat více prvků současně jen za předpokladu, že tím není přetěžován stroj
Pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny tak, aby nebyl ohrožen pracovník obsluhy
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, konstrukcí stroje, vhodnými přípravky apod.) přidržovat pruty přitom volně rukama je zakázáno
Správné postupy při manipulaci a ukládání armatury - hrozí zranění nohy
Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 10505+KARI

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

1550 VÝZTUŽ ZÁKLA.DESEK 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000250 10505+KARI 3 6.5.14

2 6 Školení na pracovišti 6.5.14

Poranění u práce s ocelí Pracovník Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu
Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)
Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti
Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem
Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1550 VÝZTUŽ ZÁKLA.DESEK 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník vždy u ohýbačky
0000240 10505+KARI 3 Návod na použití 6.5.14

1 6 6.5.14

Zranění u ohýbaček oceli Pracovník Zhmoždění, zachycení, sevření a 
přimáčknutí prstů, ruky, nohy

Ruce obsluhy nepřibližovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m
Vybavení ohýbačky na přední straně stolu vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje
Správný úchop, držení ohýbaného prutu a pracovní postup
Soustředěnost, sledování pracovní operace
Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem (neurčuje-li výrobce jinak)
Vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými rukávy atd.)
Neukládat neohýbaný materiál na stůl
Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou)
Nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat pruty průměru, který neodpovídá konstrukci ohýbačky a pruty kratší než 0,3 m

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1560 BETON ZÁKL.DESEK 1,0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
0000033 Prostý C12 1 Proj. dokumentace 16.5.14

1 10 Projektová dokumentace 16.5.14

Deformace betonové konstrukce, snížení
a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie

Kolem pohybující se lidé, pracovníci Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu
Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném 
uložení nesmí být deformována. 
Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění
Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře
Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů
Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1560 BETON ZÁKL.DESEK 0,6 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 Prostý C12 2 Návod k obsulze 16.5.14

1 3 Školení na pracovišti 16.5.14

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze
Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová 
uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění) 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1560 BETON ZÁKL.DESEK 0,1 Pracovník 1 x měsíčně
0000038 Prostý C12 1 Návod na použití 16.5.14

1 1 Školení na pracovišti 16.5.14

Poškození vibrátoru, úraz el. proudem Pracovník Poranění ruky

El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru
Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1640 IZOLACE 1,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 Odvodnění+vlhko 3 Návod na použití 22.5.14

1 5 Školení na pracovišti 22.5.14

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci
Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí
Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí
Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)
Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor
Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu
Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce
Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka
Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit
Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru
Nepřetěžovat mechanizaci
Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1640 IZOLACE 1,2 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000060 Odvodnění+vlhko 4 22.5.14

1 3 Školení na pracovišti 22.5.14

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu 
ručního nářadí (např. kladiva, palice 
apod.) s rukou

Pracovník Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Praxe, zručnost, zácvik
Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí
Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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17.12.12 Tlak.voda

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 Tlak.voda 2 22.5.14

6 5 Školení na pracovišti 22.5.14

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu
Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu
Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu
Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000111 Tlak.voda 3 22.5.14

6 5 Školení na pracovišti 22.5.14

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
zasněžených a namrzlých komunikacích
a na venkovních staveništních 
prostorách

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků
Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí
V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000190 Tlak.voda 2 22.5.14

6 9 Školení na pracovišti 22.5.14

Pád osob do výkopu z okrajů stěn 
výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech

Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup
Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami
Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku
Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob
Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu
Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů
Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000294 Tlak.voda 5 Návod na použití 22.5.14

1 4 Školení na pracovišti 22.5.14

Působení výparů na dýchací cesty a jiné 
části těla

Pracovníci v místnosti Změna chuti a čuchu, podráždění očí, 
sliznice, pokožky

Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm,  použít ochranou masku (respirátor)
Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci v průběhu vytvrzování nátěru, pro minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%)
Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a vhodných ochranných brýlí
První pomoc:
Při vniknutí do oka vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře
Při kontaminaci pokožky setřít kompozici nebo složku buničinou nebo toaletním papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti nebo krémy; 
Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys citr a vyhledat lékaře
Větrat
Znečištěný oděv vyměnit

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000300 Tlak.voda 2 22.5.14

1 7 22.5.14

Popálení horkou živicí Pracovník Popálení části těla

Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem)
Zabránit styku rozehřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy
Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v místě práce
K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci; 
Pro práce se živicemi stanovit v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech

 Správné pracovní postupy, opatrnost při zacházení s rozehřátou živicí  
Živice nahřívat pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem
Tavnou nádobu umístit na nehořlavý, rovný a únosný podklad
Vvyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích
Řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozehřívaná živice nemohla přijít do styku s ohněm
Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečně (zpravidla 4m)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000290 Tlak.voda 2 22.5.14

1 7 Školení na pracovišti 22.5.14

Vznícení natavovaného pásu nebo 
jiných hořlavých látek

Pracovník Popáleniny končetiny, části těla

Určit způsob a délku ohřevu, postavení plamene dle druhu prací a izolačního materiálu
Tepelný výkon a délka pracovního plamene se řídí pracovním přetlakem PB dle typu přístroje na PB
Zabránit sklouznutí, pádu či stržení přístroje na PB (natavovacího zařízení) hmotností hadice
Zabránění náhodnému otevření přívodu plynu
Zabránění uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních podmínek
Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat na volné místo bez hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, přičemž hubice musí směřovat do volného prostoru
Při natavování izolačních materiálů (např. polyethylen v kombinaci se živicemi) hořák zapalovat ve směru větru do otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:



11    ZÁVĚR 

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickým projektem 
k bytovému domu v Praze v městské části Suchdol. Tato práce byla zpracovaná 
z pohledu zhotovitele stavby v rámci předvýrobní a výrobní přípravy stavby. Pro práci 
jsem zpracovával potřebné dokumenty, bez kterých se rozsáhlejší stavba neobejde. 
Nejdůležitější dokumenty jsou zejména rozpočet, technologický předpis pro etapu 
zemní práce, kontrolní a zkušební plán a časový harmonogram. Dále jsem se zabýval 
zařízením staveniště, nasazením strojů potřebných pro výstavbu objektu, snažil jsem se 
vyřešit plynulost a co možná nejrychlejší cestu pro dopravu věžového jeřábu. Navrhl 
jsem betonárku, z které by bylo nejvhodnější dodávat beton pro výstavbu z pohledu 
vzdálenosti a rychlosti dodávky. Neméně důležité dokumenty jsou zpráva o bezpečnosti 
a ochraně zdraví, environmentální plán a studie hlavních technologických etap, které 
jsem taktéž vypracoval. 

 Z poznatků získaných díky vypracování diplomové práce jsem zjistil, že 
organizace z pohledu technologie a řízení staveb je v dnešní době jednou 
z nejdůležitějších částí výstavby. Pomocí těchto dokumentů se může zajistit plynulost a 
synchronizace jednotlivých procesů výstavby a můžeme tak eliminovat vznik 
nepříjemných problémů, které by mohly vznikat např. při dodávce materiálů. Pro 
výstavbu je určitě hodně důležité časové plánování a harmonogram stavebních prací. 
Dle tohoto harmonogramu můžeme kontrolovat výstavbu v čase a tím i kontrolovat zda 
jde výstavba dle plánu, tak aby byl dodržen termín nebo nikoliv. Neméně důležité jsou i 
technologické postupy a předpisy, které nám přesněji popisují jak se má konkrétní etapa 
provádět a dodržením těchto dokumentů se zajistí správnost provedení této konstrukce. 

  Z pohledu bezpečnosti práce na staveništi se musí brát ohled především na 
manipulaci s prvky, které mohou být v některých případech hodně těžké a neustále 
požívat ochranné pomůcky. U vyšších staveb při používání zvedacích plošin a žebříků 
nastává i riziko práce ve výškách. Jsou i různé faktory, které mohou ovlivnit stavbu 
zejména z pohledu časového plánování, tím nejdůležitějším jsou povětrnostní 
podmínky, které mohou na určitou dobu výstavbu přerušit, a tím protáhnout dobu 
výstavby.  

 Díky této práci jsem měl možnost si osvojit respektive zdokonalit znalosti 
v odborných programech, jako jsou BUILDpower a CONTEC. Práce mě obohatila 
z oblasti předvýrobní a výrobní přípravy staveb a lépe jsem si osvojil znalosti dané 
problematiky. 
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12    SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

INTERNETOVÉ STRÁNKY : 

[1] www.husqvarna.com 

[2]  www.schwing.cz  

[4] www.makita.cz  

[5] www.atlascopco.cz 

[6] www.pumevek.cz 

[9]  www.perles.com 

[10] www.hitachi-tools.sk 

[11] www.kaleta.pl 

[12] www.stavbaplus.cz 

[13] www.gude.cz 

[14] www.p-z.cz 

[15] www.kuhn-mt.cz 

[16] www.liebherr.cz 

[17] www.cbmontservis.cz 

[18] www.algeco.cz 

[19]  www.dopravni-znaceni.eu 

[20] www.toitoi.cz 

[21] www.stavebnitechnologie.cz 
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13    SEZNAM PŘÍLOH  

B. VÝKRESOVÁ A VÝPO ČTOVÁ  

B1. VÝKRESOVÁ ČÁST: 

 B1.1 ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ - DOPRAVA  BETONU A 
 JEŘÁBU 

 B1.2 ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ - OKOLÍ 
 STAVENIŠTĚ 

 B1.3 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – SPODNÍ STAVBA 

 B1.4 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – VRCHNÍ STAVBA 

 B1.5 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – DOKONČOVACÍ PRÁCE 

 B1.6 PRŮKAZ ZATÍŽENÍ JEŘÁBU  

B2. HARMONOGRAM: 

 B2.1 ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 

 B2.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM NASAZENÍ STROJŮ 

 B2.3 FINANČNÍ PLÁN 

B3. ROZPOČET: 

 B3.1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET HLAVNÍHO OBJEKTU 

 B3.2 PROPOČET STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DLE THU 

 

 


