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Anotace práce Závěrečná práce je zpracována pro administrativní areál v Praze. 
Jedná se o přípravu a organizaci výstavby objektu v Hostivaři. 
 
V práci je řešeno zařízení staveniště na nejdůležitější 
technologické etapy, ekonomické srovnání jeřábů, finanční a 
časové zhodnocení stavby, výběr hlavních mechanismů a textová 
část zabývající se charakterem stavby, jejími technickými údaji, 
postupem výstavby objektu a celkovým pojednáním o budově. 
 
Technologický předpis je zpracován pro technologickou etapu 
výstavby montovaného skeletu.  

Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

Final work is processed for an administrative center in Prague. It 
is the preparation and organization of the construction of the 
object in Hostivař. 
 
The work is done for the most important technological phases of 
site equipment, economic comparison of cranes, financial and 
time evaluation of building, selection of main mechanisms and 
main part of the text dealing with the character of the building, 
its technical data, process of constructing the object and the 
overall treatise about building. 
 
Technological process is made for the technological phase of 
construction of assembled skeleton. 

Klíčová slova Montovaný skelet, hlubinné zakládání, strojní sestava, limitky 
zdrojů, ekonomické srovnání, zařízení staveniště, harmonogram, 
rozpočet 

Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 

Prefabricated skeleton, deep foundations, assembly of machines, 
limits of resources, economic comparison, site equipment, 
schedule, budget 

 



7 

 

Abstrakt 

Závěrečná práce je zpracována pro administrativní areál v Praze. Jedná se o 
přípravu a organizaci výstavby objektu v Hostivaři.  

V práci je řešeno zařízení staveniště na nejdůležitější technologické etapy, 
ekonomické srovnání jeřábů, finanční a časové zhodnocení stavby, výběr hlavních 
mechanismů a textová část zabývající se charakterem stavby, jejími technickými 
údaji, postupem výstavby objektu a celkovým pojednáním o budově.  

Technologický předpis je zpracován pro technologickou etapu výstavby 
montovaného skeletu.  

 

Abstract 

Final work is processed for an administrative center in Prague. It is the 
preparation and organization of the construction of the object in Hostivař. 

The work is done for the most important technological phases of site equipment, 
economic comparison of cranes, financial and time evaluation of building, 
selection of main mechanisms and main part of the text dealing with the character 
of the building, its technical data, process of constructing the object and the 
overall treatise about building. 

Technological process is made for the technological phase of construction of 
assembled skeleton. 

 

 

Klíčová slova 

Montovaný skelet, hlubinné zakládání, strojní sestava, limitky zdrojů, ekonomické 
srovnání, zařízení staveniště, harmonogram, rozpočet 
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resources, economic comparison, site equipment, schedule, budget 
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1. ÚVOD 
Má diplomová práce řeší technologickou přípravu a realizaci výstavby 

administrativního areálu FINDER CZ v Praze 10 – Hostivař. 

Stavba má celkem 16 stavebních objektů. Vytváření práce jsem zaměřila 
především na objekt SO 01 – Hlavní objekt. 

Dílčí body objasňují problematiku jednotlivých úkolů. Jako je vyřešení 
zařízení staveniště a jeho ekonomické vyhodnocení, zajištění zdrojů pro vybranou 
technologickou etapu, výběr strojů pro celou stavbu, časové a finanční zhodnocení 
celé stavby,  výstup kvality v podobě kontrolních a zkušebních plánů.  

Technologický předpis jsem napsala pro montovaný skelet, kde jsem řešila 
navržení strojních mechanismů, posloupnost technologických postupů, dopravní 
vztahy, kvalitu provedení a bezpečnost při práci. 

Jako další zadání jsem zvolila zhotovení manuálu pro uživatele a plánu 
bezpečnostních rizik. 
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2.1. Základní identifikační údaje o stavbě 

2.1.1. Název  

Novostavba má charakter administrativního areálu s názvem FINDER CZ 
s r.o.. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou.  

2.1.2. Místo 

Administrativní areál se nachází na pozemku investora s parcelním číslem 
2624/3 v katastrálním území Hostivař – Praha 10, ulice Radiová. Výměra celého 
pozemku je 1 557 m2. 

2.1.3. Účel 

Využití objektu je především pro administrativní účely. V přízemí se 
nachází zázemí firmy spojené s obchodními činnostmi v oboru elektrotechnického 
materiálu. V tomto podlaží je také skladovací a distribuční část. V prvním patře 
jsou kanceláře a dva služební byty. 

Stavba je navržena jako inteligentní a nízkoenergetický dům. Objekt je 
uzpůsoben i pro osoby se sníženou schopností pohybu. V areálu bude 15 
parkovacích stání, z toho 1 pro tělesně postižené. 

2.1.4. Termíny výstavby 

Výstavba bude zahájena 16. 4. 2012 a termín dokončení je 10. 9. 2012 

2.1.5. Cena 

Celková cena stavby je 18 500 724 Kč bez DPH. 

 

2.2. Hlavní účastníci výstavby 

Investor     Finder CZ 

     Hostivařská 92/6 

102 00 Praha 10 – Hostivař 

Zhotovitel    STAEG Stavby, spol. s r.o. 

     Průmyslová 738/8f 

     682 01 Vyškov 

Projektant    Atelier VV – sdružení 

     Gerstnerova 5 

     170 00 Praha 7 
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2.3. Členění stavby na stavební objekty 

2.3.1. SO 01 – Hlavní objekt 

2.3.1.1. Informace o stavbě 

Zastavěná plocha:    437,82 m2 
 

Užitná plocha:    752,65 m2 

Obestavěný prostor:   4023,85 m3 

Počet SO:     16 

Počet podlaží:     2 

2.3.1.2. Základy 

 Objekt je kvůli základovým poměrům založen na velkoprůměrových 
pilotách o průměru 900 a 1200 mm. Maximální délka dříku je 7 m. Mezi patkami 
jsou základové prahy. 

2.3.1.3. Skelet 

 Nosnou konstrukci tvoří prodloužené sloupy o délce 10,64 m s konzolami, 
na kterých jsou uloženy průvlaky a ztužidla. Tyto sloupy jsou vetknuty do 
pilotových hlav v hloubce 900 mm.  

2.3.1.4. Zdivo 

Obvodové – vyzděné z bloků Ytong P2 – 400 v tloušťce 300 mm. V místě 
nad okenními překlady jsou v tloušťce 250 mm. Tyto bloky se ukládají na lepidlo. 

Vnitřní – ztužující stěny. Z cihelných bloků Porotherm 30 P + D a 
Porotherm 30 AKU. Oba typy bloků jsou o tloušťce 300 mm a nacházejí se 
v místě schodišťového prostoru. V přízemí i v prvním patře jsou vyzděny z Ytong 
bloků P2 – 400 i některé vnitřní stěny.  

Příčky – všechny příčky v objektu jsou ze SDK konstrukcí. SDK příčka tl. 
125 mm Knauf typ W 111, SDK příčka tl. 115 mm Knauf typ W 115, SDK příčka 
tl. 205 mm Knauf typ W 115. 

2.3.1.5. Stropní konstrukce 

 Zastropení skeletu v obou patrech bude předpjatými dutinovými panely 
Partek tl. 320 mm. Zastřešení komunikačního jádra se provede ocelovou 
konstrukcí se svařenými nosníky pro uložení trapézového plechu, který bude 
sloužit jako ztracené bednění. Vrchní část nad plechem se zabetonuje. 

2.3.1.6. Schodiště 

 Trojramenné schodiště bude z ocelových prvků, na které se osadí skleněné 
schodišťové stupně. Zábradlí se ukotví ke konstrukci obvodového pláště. 
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 Ve schodišťovém prostoru je úniková cesta typu A. Ocelové sloupy 
předsazené konstrukce budou opatřeny obkladem s požární odolností 15 min - 
REI 15/ DP1. 

2.3.1.7. Výtah 

 Nachází se ve schodišťovém prostoru, konkrétně v zrcadle schodiště. 
Výtah bude celý prosklený. 

2.3.1.8. Střecha 

 Zastřešení objektu je řešeno plochou pochozí střechou s tepelnou izolací 
v podobě spádových klínů. Na střeše budou fotovoltaické panely, které se umístí 
na betonovou dlažbu a dvě tepelná čerpadlo, opatřena protihlukovou stěnou. 
Atikové prahy ukončují střešní konstrukci. 

2.3.1.9. Vzduchotechnika 

 Větrání bude probíhat nuceným způsobem. Dovnitř objektu bude nasáván 
čerstvý vzduch a ven bude odsáván odpadní vzduch. VZT jednotky budou 
opatřeny cirkulačním chlazením – fancoily. 

2.3.1.10. Vnitřní rozvody 

 Vnitřní rozvod se v místě hlavního skladu dělí na dvě větve, jedna pro 
požární vodu a druhá větev pro pitnou. Na požární vodovod se napojí hydrant 
v obou patrech. Ležaté rozvody studené a teplé vody se povedou nad SDK 
podhledem. V prvním patře v technické místnosti je příprava TUV v boileru. 

 Plynové potrubí vede při vnitřní stěně z chráničky před objektem až ke 
kotli v technické místnosti  

2.3.1.11. Elektro 

Silnoproud - řešení uzemnění objektu včetně hromosvodu, energetickou 
bilanci objektu, napájení a měření spotřeby, vnitřní rozvody umělé osvětlení, 
napájení nouzového zdroje, napojení fotovoltaických panelů a napájení pro 
vzduchotechniku, zdravotechniku a vytápění. 

Slaboproud – řeší strukturovanou kabeláž, přístup do areálu v podobě 
elektrické závory a do objektu, televizní anténu a bezdrátové připojení 
elektronických komunikací. 

2.3.1.13. Fotovoltaické panely 

 Na ploché pochozí střeše bude umístěno 87 kusů fotovoltaických (FVA) 
monokrystalických panelů pro výrobu elektrické energie. Bude zde zřízen i 
monitoring FVA. Zapojení je na principu zeleného bonusu. 
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2.3.2. SO 02 – Komunikace 

 Příjezdová komunikace je napojena na stávající. Vjezd má šířku 6,5 m 
kvůli zásobovacím vozům a je situován z východní strany okraje pozemku. Na 
východní straně pozemku také bude přístupový chodník o šířce 1,5 m a ten 
povede k parkovacím stáním ve východní i západní části objektu.  

 Parkovací stání jsou o rozměrech 4,5 m x 2,5 m (délka x šířka). Krajní 
stání jsou rozšířeny na 2,75 m. Parkovacích stání je celkem 15, z toho jedno pro 
tělesně postižené osoby. Zde je šířka parkování rozšířena na 3,5 m. 

2.3.3. SO 03 – STL přípojka 

 Napojení areálu bude na stávající STL plynovodní řad DN 150. Nová 
přípojka bude z PE o délce 6,5 m. Přípojka se ukončí v energopilíři HUP u 
oplocení areálu. Bude zde umístěn hlavní uzávěr plynu a plynoměr. Přístup do 
HUP pilíře bude z veřejného pozemku. 

2.3.4. SO 04 – Vodovodní přípojka 

 Vodovodní napojení objektu se provede na stávající vodovodní řad 
severně nad areálem. Kolmo na řad v délce 6,8 m se provede přípojka z PE.  

Za oplocením uvnitř areálu je umístěna plastová vodoměrná šachta o 
rozměrech 900/1500/1600 mm. Kvůli pojezdu nákladních (zásobovacích) vozidel 
bude opatřena obetonovanými stěnami a nabetonovanou železobetonovou stropní 
deskou včetně poklopu. 

2.3.5. SO 05 – Kanalizační přípojka 

 Pro napojení areálu je nutné udělat rekonstrukci úseku stávající 
kanalizační přípojky DN 300. Zruší se i původní šachta. Do typové kolmé 
odbočky se napojí nová přípojka z kameniny DN 300/200. Přípojka bude mít 
jednotný sklon 2%. 

2.3.6. SO 06 – Rekonstrukce stávající kanalizační přípojky 

 Kvůli připojení objektu je nutná rekonstrukce úseku (43 m) stávající 
kanalizační přípojky DN 300. Také se zruší stávající kanalizační šachta a posune 
se o 1,5 m. 

2.3.7. SO 07 – Přeložka STL řadu 

 Stávající plynovod DN 150, který vede severně nad objektem, by 
zasahoval do řešeného pozemku, proto se provede jeho přeložení v délce 43,5 m. 
Přeložení bude vně areálu rovnoběžně s novým oplocením, s ohledem na stávající 
sítě. Přeložka plynovodu bude z PE 100 Ø 160 x 9,1 – SDR 17,6. 
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2.3.8. SO 08 – Areálová kanalizace splašková 

 Areálová splašková kanalizace bude mít délku 12 m. Z objektu vede přímo 
do splaškové šachty a odtud do další šachty, kde se smíchá s přítokem z dešťové 
kanalizace. Odtud vede odpadní voda do veřejné kanalizační stoky. Potrubí bude z 
DN 15 PVC U – SN 10.  

2.3.9. SO 09a – Areálová kanalizace dešťová 

 Do veřejné kanalizace DN 250 je povoleno odvádět maximálně 7 l/s, proto 
bude areálová kanalizace opatřena retencí.  

 Areálová kanalizace objektu bude odvodňovat plochou střechu, markýzi, 
odvodňovací žlab u vjezdu a uliční vpusti areálu.  

2.3.10. SO 09b – Retenční nádrž 

 S ohledem na maximální odvádění 7 l/s dešťových vod, bude provedena 
retenční nádrž, která bude průtok vody regulovat.  

Nádrž bude z prefabrikovaných železobetonových dílců a užitečný prostor 
bude 16,17 m3. Za retencí s odtokem u dna bude potrubí doplněno o škrtící šachtu. 

2.3.11. SO 10a – Areálový rozvod vody 

 Areálový rozvod vody se od objektu napojí na vodoměrnou šachtu a odtud 
na stávající vodovod. 

 Venkovní rozvod bude v délce 6 m z IPE Ø 63 – PN 16. Napojení je ze 
skladové haly 

2.3.12. SO 10b – Rekonstrukce vodoměrné šachty 

 Kvůli realizaci nové příjezdové komunikace se provede rekonstrukce 
stávající vodoměrné šachty ve vlastnictví jiného uživatele, než je investor. 

 Provede se dvoukomorová šachta s dělící stěnou o vnitřních rozměrech 
komor 2225 x 3700mm a 2275 x 3700 mm. Stěny budou z betonových tvárnic o 
tloušťce 300 mm, které se zalijí betonem. Dno bude také betonové, 
z vodostavebního betonu a do agresivního prostředí. 

 Zastropení bude také betonové s hydroizolací, v podobě živičných pásů 
kvůli tlakové vodě, natavenou na rám poklopu. 

2.3.13. SO 11 – Areálový rozvod NTL 

 V již zhotoveném HUP pilíři bude přípojka i pro NTL rozvod. Přívod z 
trubek PE 100 SDR 17,6 PE Ø 50 /2,9 mm se provede v délce 47 m a povede 
v terénu až na fasádu objektu.  
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2.3.14. SO 12 – Vnitroareálový rozvod NN – včetně přípojky 

 V nově vybudovaném energopilíři bude připojení rozvodu NN. Zhotoví se 
elektroměrový rozvaděč, ze kterého se bude měřit vývod pro celý areál. Odtud 
kabel povede v chráničkách a multikanálu až do objektu.  

Provede se napojení pro pět venkovních nabíjecích stojanů pro 
elektromobily. 

2.3.15. SO 13 – Venkovní osvětlení 

 U vjezdu do areálu bude osazen stožár výšky 6 m se dvěma halogenovými 
svítidly, která se budou ovládat pohybovým čidlem.  

Další 4 svítidla budou podél chodníku za vstupní brankou. U fasády se 
osadí reflektorová svítidla ovládána čidly. 

2.3.16. SO 14 – Oplocení areálu 

 Zinkové oplocení Pilofor bude 2 m nad terénem. Jakou součást oplocení 
bude zděný energopilíř z vápenopískových cihel. Dále vstupní branka a posuvná 
příjezdová brána. 

2.3.17. SO 15 – Úprava trasy telefonního kabelu 

 Nově vybudovaná příjezdová komunikace zasahuje do hloubky stávajícího 
metalického telefonního kabelu. Před zahájením prací se musí upravit jeho trasa.  

 Kabel se vytyčí, vykope a vloží do polyetylénové chráničky DN 110 
s novou pozicí a hloubkou uložení 1 m pod úroveň komunikace. Chránička se 
nakonec zabetonuje a překryje štěrkovým posypem, který bude jako podklad pro 
komunikaci. 

2.3.18. SO 16 – Sadové úpravy 

 Výsadby zeleně bude hlavně v jižní části objektu. Jedná se o keře 
távolníku. Mezi jednotlivými plochami keřů budou travnaté pásy. Bude tu taky 
zřízen přístup podél celé plochy k udržování zeleně. 

 U východní strany oplocení bude další výsadba a to dvou třešní, které se 
doplní ještě zimolezem. 
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2.4. Stavebně architektonické řešení stavby 

Komunikace 

Příjezd do areálu je ze severní strany, napojený na stávající komunikaci, 
která vede až na hlavní ulici Radiová. 

U vjezdu do objektu jdou osazeny dva vlajkové stožáry na firemní vlajky. 
Hlavní vstup do firmy je zvýrazněn skleněnou markýzou. Nad vstupem do skladu 
a sekčními vraty do skladu budou osazeny markýzi ocelové. 

V areálu objektu je 15 parkovacích stání, z toho je jedno pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Jetu instalováno 5 dobíjecích stojanů pro 
elektromobily. 

Objekt 

 Rozměry objektu jsou 35,6 x 12 m, v místě komunikačního jádra je objekt 
rozšířen o plochu 6,30 x 1,685 m.  

Obvodový plášť 

 Předsazená konstrukce schodišťového prostoru je tvořena proskleným 
fasádním systémem hliníkových profilů. Rozčlenění je horizontální vertikální. 

Fasáda 

 Zbylé stěny objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
Baumit open premium. Budou použity difúzně otevřené fasádní desky 
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z polystyrenu. Finální vrstva se vytvoří bílou omítkou Baumit Nanopor top se 
zrnitostí 1,5 mm. Tloušťka zateplení je 150 mm.  

U meziokenních pásů je ztenčení systému na 130 mm a omítka bude 
modrá, v barvě hliníkových oken. 

Při spodním soklu fasády se použije izolant XPS v tl. 130 mm. Finální 
úprava bude ze stěrkové vodoodpudivé omítky z barevných kamínků (marmolit) 
v modré barvě. 

Střecha 

 Objekt je zastřešen plochou pochozí střechou, na které budou zakotveny 
v betonové dlažbě fotovoltaické panely. Na střeše budou také tepelná čerpadla, 
která se musí obestavět protihlukovou stěnou z PUR panelů. Střecha má nízkou 
atiku, která je zvýšena nad prostorem schodiště. 

 Vnitřní spád střechy je tvořen spádovými klíny polystyrenu. 

Výplně fasádních otvorů  

 Okna jsou z hliníkových profilů ve stejném odstínu modré barvy jako 
omítka, zasklená izolačním trojsklem. Vnitřní parapet je plastový, vnější 
hliníkový. 

 V západní stěně v místě skladu jsou okna nízká, sklopná. 

 Horizontální hliníkové žaluzie jsou součástí všech oken z vnější strany. 
Žaluzie mají šířku 80 mm a jsou umístěny v zatepleném kastlíku do zateplovacího 
systému. 

Dveře 

 Většina vnitřních dveří jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi, otvíravé 
s polodrážkou. Podle využívání místnosti jsou buď plné, nebo prosklené. Dveře 
do kanceláří musí splňovat požadavky na akustickou neprůzvučnost min 27 dB. 

 Ostatní dveře jsou v místě schodišťového prostoru a únikové cesty. Jsou to 
dveře protipožární s ocelovou zárubní. 

 Přístup do kanceláří bude řešen elektrickým přístupovým systémem na 
čipové karty zaměstnanců. 

Podlahy 

 V objektu jsou tři typy podlah. Keramická dlažba v koupelnách, v místech 
kuchyňských linek a ve skladovacích zařízeních. Koberce ve firemních bytech a u 
ostatních místností plovoucí podlahy. 
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Povrchy 

 V místnostech s kuchyňskými linkami a v koupelnách jsou keramické 
obklady. Ostatní povrchy stěn jsou opatřeny malbami v různých odstínech, podle 
využití pokoje. 

Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Pohyb osob po řešených komunikacích, vstupech do objektu a celkové 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu je v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

Pro tělesně postižené osoby je vymezeno jedno parkovací místo v areálu 
objektu, je zajištěn bezbariérový přístup do objektu, výtah splňuje podmínky pro 
přepravu osob s omezenou schopností pohybu. WC v přízemí je dispozičně a 
rozměrově uzpůsobeno. 

Užívání 

Objekt má 2 podlaží – přízemí a 1. patro. 

Zastavěná plocha objektu je 437,82 m2 

Předpokládaný počet osob: 

Přízemí – zázemí firmy, 9 zaměstnanců 

1. Patro – kancelářské prostory, 11 zaměstnanců 

Celkem 20 zaměstnanců 

Služební byty – 1. Patro 2 byty po 2 osobách 4 osoby 

 

Užitkové plochy: 

Celková užitná bytů 118,75 m2 

Celkem užitná plocha 1. patra 372,43 m2
 

Celková užitná plocha objektu 752,65 m2
 

Celková výměra pozemku 1557,00 m2
 

Zastavěná plocha objektu 437,82 m2
 

 

Obestavěný prostor celého objektu: 

přízemí 437,82 x 4,15 = 1816,95 m3
 

1. patro 437,82 x 4,04 = 1768,80 m3
 

Střecha 437,82 x 0,88 = 385,30 m3
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Obestavěný prostor nadzemní části objektu 4023,85 m3
 

Oslunění 

V blízkém okolí stavby se nenacházejí stavby, které by novostavbu 
převyšovaly a ovlivnily tak oslunění. Část se služebními byty bude vzhledem k 
orientaci ke světovým stranám dostatečně osluněna.  

 

2.5. Situace stavby 

Staveniště 

Novostavba bude na parcele 2624/3 na katastrálním území Hostivař – 
Praha 10. Příjezd na staveniště bude zajištěn stávající komunikací, která vede 
z hlavní ulice Radiová. 

Staveniště bude oploceno minimálně do výšky 1,8 m. 

Komunikace a skladovací prostory 

Zpevněné plochy pro staveništní komunikaci a skládky se budou 
v průběhu výstavby měnit.  

Tato problematika je podrobněji popsána v kapitole číslo 5.4. Technická 
zpráva zařízení staveniště a graficky znázorněno ve výkresové dokumentaci 
v příloze číslo 1 – Výkresy zařízení staveniště. Skládky jsou dimenzovány na 
potřebné množství materiálů. 

Na ruční nářadí a pomůcky je samostatný uzamykatelný kontejner. 

Sociální zařízení 

 U vjezdu do staveniště bude vrátnice, která zajistí přehled o příchodech a 
odchodech zaměstnanců a návštěv ze stavby. 

 Stavbyvedoucí má samostatnou buňku dál od pracovníků, aby měl přehled 
o přicházejících osobách na stavbu, v době přítomnosti v buňce. 

 Dělníci mají vlastní buňky, které jim slouží jako šatny a odlišné buňky na 
osobní hygienu. WC je řešeno jako suché. 

Přípojky inženýrských sítí 

Staveništní přípojky se budou kromě elektrického připojení, které se 
provede jako první a bude se využívat jako trvalé, v průběhu realizace stavby 
měnit. Opět je to podrobněji popsáno v kapitole číslo 5.4. Technická zpráva 
zařízení staveniště a graficky znázorněno ve výkresové dokumentaci v příloze 
číslo1 – Výkresy zařízení staveniště.  
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2.6. Časový a finanční plán výstavby 
V této kapitole je nastíněn celkový časový a finanční plán jednotlivých 

objektů. Podrobněji jsou tyto plány znázorněny v příloze číslo 6 – Časový a 
finanční objektový plán. 

2.6.1. Časový plán 

 

2.6.2. Finanční plán 
 

Objekt Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Cena bez DPH 

SO 01  1 002 516 3 237 735 2 421 590 2 682 893 3 597 475 1 150 269 14 092 478 

SO 02 
 

859 127 859 127 429 565 
  

2 147 819 

SO 03 26 845 
     

26 845 

SO 04  23 225 
     

23 225 

SO 05  16 024 
     

16 024 

SO 06  187 176 423 057 
    

610 233 

SO 07  75 020 150 042 
    

225 062 

SO 08  
   

66 265 
  

66 265 

SO 09a  
   

185 555 
  

185 555 

Název 
Průměrný 

počet 
pracovníků 

Doba 
výstavby - 

měsíc 

Termín pro 
rok 2012 

 SO 01 Hlavní objekt 22 4,93 16. 4. - 10. 9. 

 SO 02 Komunikace 6 
2,31 

1. 5. - 15. 5. 
11. 8. – 10.9. 

 SO 03 STL přípojka 3 0,13 19. 4. – 30. 4.  

 SO 04 Vodovodní přípojka 3 0,12 19. 4. – 30. 4. 

 SO 05 Kanalizační přípojka 3 0,06 19. 4. – 30. 4. 

 SO 06 Rekonstrukce stávající kanalizační přípojky 4 0,89 19. 4. – 18. 5. 

 SO 07 Přeložka STL řadu 4 0,84 19. 4. – 18. 5. 

 SO 08 Areálová kanalizace splaš. 3 0,25 9. 7. – 13. 7. 

 SO 09a Areálová kanalizace dešťová 4 0,53 9. 7. – 27. 7. 

 SO 09b Retenční nádrž 4 0,64 16. 7. – 31. 7. 

 SO 10a Areálový rozvod vody 3 0,11 9. 7. – 31. 7. 

 SO 10b Rekonstrukce vodoměrné šachty 4 0,85 16. 4. – 9. 5. 

 SO 11 Areálový rozvod NTL 3 0,36 9. 7. – 27. 7. 

 SO 12 Vnitroareálový rozvod NN - včetně přípojky 4 
0,62 

19. 4. – 30. 4. 
23. 7. – 27. 7. 

 SO 13 Venkovní osvětlení 4 0,86 9. 7. – 31. 7. 

 SO 14 Oplocení areálu 4 0,17 1. 9. – 10. 9. 

 SO 15 Úprava trasy telefonního kabelu 3 0,06 1. 8. – 10. 8. 

 SO 16 Sadové úpravy 6 0,28 1. 9. – 10. 9. 
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SO 09b  
   

273 632 
  

273 632 

SO 10a  
   

22 682 
  

22 682 

SO 10b  244 665 122 300 
    

366 965 

SO 11  
   

72 029 
  

72 029 

SO 12  130 950 
  

210 019 
  

341 969 

SO 13  
   

390 368 
  

390 368 

SO 14  
     

39 739 39 739 

SO 15  
   

24 090 
  

24 090 

SO 16  
     

241 743 241 743 

Celková cena za každý 
měsíc 

1 706 421 4 792 261 3 280 717 4 357 098 3 597 475 1 431 751 19 166 723 
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Stavba se nachází v Hostivaři – Praha 10, v ulici Radiová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská skládka pro zeminu leží v Praze 5. Je vzdálená 26 km od stavby. 
Uloží se sem všechna zemina i ornice. Na staveništi zůstane ornice z druhého 
pozemku investora na rekultivaci. 
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Betonárka Kámen Zbraslav se nachází v Praze 10. Je vzdálená 1,7 km od 
stavby. Betonárna bude zásobovat stavbu pro všechny betonářské práce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefa Praha a.s. má skla prefabrikátů v Praze 10. Je vzdálená 3,0 km od 
stavby. Veškeré prefabrikované konstrukce budou dováženy od této firmy.   
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5.1. Zemní práce 
Na základě inženýrsko – geologického průzkumu, byly zjištěny plastické 

jíly v podloží a středně agresivní chemické prostředí. Proto se objekt zakládá na 
pilotách a zemina bude stabilizována. 

Etapa zemní práce obsahuje přípravné práce, sejmutí ornice, přípravu vrtné 
pláně a stabilizaci zeminy stavebním vápnem. 

5.1.1. Výkaz výměr 

Odstranění křovin a stromu   1ks 

Sejmutí ornice     487,6 m3 

Výkopy     306,47 m3 

Drcené kamenivo     109,45 m3 

Stavební vápno    525,34 m2 

5.1.2. Počet pracovníků 

Vedoucí čety      1 

Řidič dozer     1 

Řidič rýpadlo – nakladač    1 

Řidič sklápěč      1 

Řidič traktor      1 

Řidič vibrační válec     1 

Stavební dělník    4 

5.1.3. Mechanizace 

Dozer, rypadlo-nakladač, traktor, nákladní automobil na sypké směsi 
(sklápěč), vibrační válec 

5.1.4. Doba trvání 

16. 4. 2012 – 19. 4. 2012 

5.1.5. Technologický postup 

• Před zahájením stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě. 

• Na místě budoucího staveniště se nachází jeden keř, který bude odstraněn 
dozerem. 

• Dozer také provede sejmutí ornice o mocnosti 200 mm. Na stavbě se 
z celkového množství ponechá pouze 190 m3, pro finální rekultivaci. Zbytek 
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nevyužité ornice se odveze na městskou skládku. Ponechaná ornice se uskladní 
v zadní (jižní) části objektu. 

• Rypadlo – nakladač vykope zeminu o průměrné tloušťce vrstvy 700 mm tak, 
aby výsledná výšková úroveň byla na kótě – 0,800 mm. 

• Tato pláň se zhutní vibračním válcem hmotnosti 14,38 t. 

• Na zhutněné ploše se provede zátěžová zkouška zeminy na třech místech. 

• Pokud zkouška nevyhoví, provede se stabilizace zeminy (70% stavební vápno 
+ 30% hydraulické pojivo). 

• Pláň se posype směsí ze stavebního vápna a hydraulického pojiva. 

• Traktor za pomoci půdní frézy promíchává zeminu se stabilizační směsí. 
Tloušťka této vrstvy bude 300 mm. 

• Na zpevněnou vrstvu se provede posyp z drceného kameniva frakce 0 – 63 mm 
na výškovou kótu – 0,700 mm. 

• Vrstva posypu se zhutní vibračním válcem o hmotnosti 14,38 t v jedné vrstvě. 

 

5.2. Piloty 

5.2.1. Výkaz výměr 

Vyvrtaná zemina    367,09 m3 

Betonáž C30/37 – XA2   367,09 m3 

Výztuž  10505     4,05 t 

5.2.2. Počet pracovníků 

Vedoucí čety      1 

Řidič vrtná souprava    1 

Řidič autojeřáb     1 

Řidič autodomíchávač    1 

Řidič sklápěč      1 

Stavební dělník    4 
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5.2.3. Mechanizace 

Vrtná souprava, autojeřáb,  bádie s gumovým rukávem, sklápěč, autodomíchávač, 
ponorný vibrátor 

5.2.4. Doba trvání 

20. 4. 2012 – 17. 5. 2012 

5.2.5. Technologický postup 

• Piloty budou vrtány klasickou metodou. Vrtání začne z upravené vrtné pláně na 
výškové kótě – 0,700 m. 

• Celkový počet pilot je 26 kusů. Piloty jsou navrženy jako dřík o průměru 600 
mm a hlavice o průměrech 900 a 1200 mm. Obvodové piloty a piloty kolem 
výtahovém prostoru (20 kusů) jsou o průměru 1200 mm. U předsazené 
konstrukce jsou o průměru 900 mm (2 kusy). Ve výtahovém prostoru jsou 
poslední 4 piloty, které mají pouze dřík. 

• Vrtná souprava postupně zhotoví všech 26 vrtů. Vrty nemusí být zapažené, 
jelikož je podloží z plastických jílů a maximální hloubka vrtu je 7 metrů. 

• Vyvrtají se hlavice pilot a po výměně vrtáku se pokračuje dříky. 

• V průběhu vrtání bude autojeřáb vkládat armokoše do již hotových vrtů. 
Autojeřáb bude na stavbě po dobu tří dnů, pak bude ukládat výztuž vrtná 
souprava. 

• Nejprve se provedou dříky. Armokoše se vyrovnají distančními kroužky a poté 
se zalijí betonem. Betonáž se provede nejpozději do dvou hodin po uložení 
armokoše a musí probíhat soustavně na každý kus. Betonuje se bádií 
s nastavitelným gumovým rukávem.  

• Po technologické pauze jednoho dne, se osadí armokoše pro hlavy pilot. 
Vyrovnají se dřevěnými klíny. Do košů se vloží kalichová forma na bednění, 
která se opatří profilovanou fólií, kvůli zdrsnění povrchu kalichu. V tomto 
prostoru budou uloženy sloupy o rozměru 300 x 300 mm. Následuje betonáž. 

• Každý vybetonovaný prvek se zhutní ponorným vibrátorem. 

 

5.3. Skelet 

5.3.1. Výkaz výměr 

Základové prahy     20 ks  

Sloupy      20 ks 

Průvlaky     26 ks 
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Ztužidla     16 ks 

Stropní panely     66 ks 

Atikové prahy     16 ks 

5.3.2. Počet pracovníků 

Vedoucí čety      1 

Řidič rypadlo – nakladače    1 

Řidič autojeřáb     1 

Řidič autodomíchávač    1 

Řidič tahače      1 

Řidič sklápěče     1  

Stavební dělník    4 

5.3.3. Mechanizace 

Autojeřáb, míchačka, pojízdné lešení, míchačka, tahač s valníkovým návěsem, 
sklápěč, vibrační lišta 

5.3.4. Doba trvání 

10. 5. 2012 – 30. 5. 2012 

5.3.5. Technologický postup 

Tento postup je podrobně popsán technologickém předpisu v kapitole číslo 8. 
Technologický předpis pro provádění montovaného skeletu.  

• Piloty budou vrtány klasickou metodou. Vrtání začne z upravené vrtné pláně. 
Po zatvrdnutí betonu hlavic pilot, se rypadlo – nakladačem provedou rýhy pro 
základové trámy. Vyhloubená zemina se odveze na skládku sklápěčem. 

• Prvky skeletu budou na stavbu dopraveny tahačem s valníkovým návěsem a po 
staveništi dopravovány na místo uložení autojeřábem. 

• Po osazení sloupů pomocí autojeřábu a vytvrdnutí zálivkového betonu se osadí 
základové prahy. 

• Následuje zmonolitnění skeletu prvního patra uložením průvlaků a ztužidel. 

• Poté se kladou stropní předpjaté panely. Pro zachování modulu jsou v místech 
nejmenšího rozpětí vytvořeny dobetonávky. Dělníci si míchačkou vyrobí 
potřebné množství betonu přímo na místě a zhutní vibrační lištou. 

• Druhé patro má obdobný postup montáže i provedení jednotlivých úkonů. 

• Při montáži průvlaků a ztužidel obou pater jsou využita pojízdná lešení. 
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• Skelet ukončují atikové prahy. 

5.4. Zdivo 

5.4.1. Výkaz výměr 

Tvárnice Porotherm 30 Aku    11,16 m2 

Tvárnice Porotherm 30 P+D    71,015 m2  

Tvárnice Ytong P2 - 400   425,881 m2  

Tvárnice Ytong P4 - 500   30,504 m2 

Překlad Ytong 125 x 124 x 1400   10 ks 

Překlad Ytong 125 x 124 x 2500   80 ks 

Překlad Ytong 150 x 124 x 1750   2 ks 

5.4.2. Počet pracovníků 

Vedoucí čety      1 

Řidič valníku s hydraulickou rukou   1 

Řidič tahače      1 

Stavební dělník    4 

5.4.3. Mechanizace 

Valník s hydraulickou rukou, míchačka, vibrační pěch, sklápěč, teleskopický 
manipulátor 

5.4.4. Doba trvání 

24. 5. 2012 – 7. 6. 2012 

5.4.5. Technologický postup 

• Palety se zdivem bude převážet teleskopický manipulátor. 

• Obvodové zdivo bude z tvárnic Ytong P2 – 400 tl. 300 mm. V místě překladů 
z Ytong P4-500 tl. 250 mm. Ztužující stěny kolem schodišťového prostoru 
budou z tvárnic Porotherm 30 Aku a Porotherm 30 P+D o tloušťce 300 mm. 

• Konstrukční výška v přízemí je 4,15 m a v prvním patře 4,04 m. 

• Před zabráněním pronikání vlhkosti z podkladu do zdiva, se pod první vrstvu 
položí hydroizolace z bitumenových pásů. 

• Nejprve se vyzdí ztužující stěny a pak obvodové. Jednotlivé bloky obou 
systémů se spojují na pero, drážku. Mezi každou vrstvou je tenká plocha malty, 
kterou si dělníci vyrobí míchačkou. 
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• Jelikož se jedná o výplňové zdivo, už je určena osa. Mezi sloupy se natáhne 
provázek pro udržování rovinnosti. 

• Zdí se až do výšky 1,5 m, pak se využije kozové lešení a pokračuje se ve zdění. 
Obě patra mají shodný postup výstavby. 

• V místě oken a dveří se osadí ploché překlady Ytong na maltové lože. 

• Po dokončení zdiva v přízemí se udělá tepelná izolace základů až ke zdivu. 
Potom se provede zásyp (doprava sklápěčem) drceným kamenivem a ten se 
následně zhutní vibračním pěchem. 

 

5.5. Monolitické konstrukce 

5.5.1. Výkaz výměr 

Základová deska    65,55 m3 

Výtahová šachta     3,75 m3  

Stropní desky      62,6 m3 

Základ pod tepelné čerpadlo   1,05 m3 

Dobetonávky stropů     6,02 m3 

5.5.2. Počet pracovníků 

Vedoucí čety      1 

Řidič autodomíchávače    1 

Řidič autojeřábu    1 

Stavební dělník    4 

5.5.3. Mechanizace 

Autodomíchávač, bádie s nastavitelným rukávem, autojeřáb, vibrační lišta  

5.5.4. Doba trvání 

8. 5. 2012 – 16. 7. 2012 

5.4.5. Technologický postup 

• Autodomíchávač provede primární dopravu. Pro základy v přízemí bude také 
využit. Sekundární dopravu betonové směsi zajistí autojeřáb s bádií. 

• Po provedení zásypu se dojezd výtahové šachty se založí monolitickou 
základovou deskou. Po technologické pauze (z důvodu posloupnosti prací 
výstavby 6 dní) a položení hydroizolace se provede betonáž dna. Po další 
přestávce 1 den se postaví bednění stěn šachty a následně se vybetonují. 
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• Ve stejné době se provede betonáž základu pod schodiště a betonový potěr 
podlahy v přízemí. 

• Všechny konstrukce se zhutní vibrační lištou. 

• Základy pod předsazenou konstrukcí jsou monolitické, jelikož ocelová 
(předsazená) část se montuje až po postavení skeletu. Proto nejsou základy 
prefabrikované. 

• Po položení izolačních vrstev na stropní panely v přízemí, se provede betonový 
potěr o tloušťce 80 mm. Po zatvrdnutí se mohou klást vrstvy podlahy. 

• Při betonáži stropní desky se vybetonují i desky o tl. 100 mm v prostoru 
schodiště, kde je trapézový plech, sloužící jako ztracené bednění. 

• Betonový základ pod tepelná čerpadla se provede až po kompletaci střešní 
konstrukce. 

 

5.6. Zastřešení 

5.6.1. Výkaz výměr 

Parotěsná zábrana    437,31 m2 

Spádové klína z EPS tl. 220 – 240 m  437,31 m2 

Separační fólie     437,31 m2 

Hydroizolační fólie z PVC   437,31 m2  

Betonová dlažba     437,31 m2 

5.6.2. Počet pracovníků 

Vedoucí čety      1 

Řidič valníku s hydraulickou rukou  1 

Stavební dělník    4 

5.6.3. Mechanizace 

Teleskopický manipulátor 

5.6.4. Doba trvání 

15. 6. 2012 – 28. 6. 2012 

5.6.5. Technologický postup 

• Jelikož jsou zhotoveny stropní panely a atikové prahy, teleskopickým 
manipulátorem se materiály přemístí na stopní konstrukci. 
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• Jako první se provede vrstva parotěsné zábrany v tloušťce 4 mm. Provádí se na 
penetrovaný povrch. Na tuto vrstvu přijde tepelná izolace – spádové klíny 
z EPS polystyrenu o tloušťce 220 – 240 mm. Následuje vrstva separační. 
Jelikož bude střecha zatěžována betonovou dlažbou, musí mít hydroizolační 
vrstvu z PVC pod zatěžované vrstvy, která bude chráněna ochrannou textilií. 

• Pod betonovou dlažbu se osadí pryžové terče pro suché kladení, 4 ks na jednu 
dlaždici. 

• Na betonový základ přijdou tepelná čerpadla, která se ohradí protihlukovou 
stěnou. 

• Stavba je nízko energetická, na střeše bude 87 kusů fotovoltaických panelů. 

 

5.7. Dokončovací práce 

5.7.1. Výkaz výměr 

Okna       45 ks 

Omítka jádrová    805,82 m2 

Omítka finální     805,82 m2 

Příčka tl. 125 mm standard    543,346 m2 

Příčka tl. 125 mm protipožární   58,354 m2 

Příčka tl. 155 mm standard    4,654 m2 

Příčka tl. 155 mm protipožární   56,492 m2 

Příčka tl. 255 mm standard    25,418 m2 

Podhled standart     506,14 m2 

Podhled protipožární     52,58 m2 

Podhled impregnovaný   44,02 m2 

Malba      676,31 m2 

Dlažba      227,63 m2 

Obklad      11,77 m2 

Kročejová izolace     344,73 m2 

Samonivelační stěrka     388,39 m2 

Parkety na podložku mirelon   82,46 m2 

Koberec      305,93 m2 

Dveře       92 ks 
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5.7.2. Počet pracovníků 

Vedoucí čety      1 

Řidič valníku s hydraulickou rukou  1 

Stavební dělník    10 

5.7.3. Mechanizace 

Strojní omítačka, teleskopický manipulátor 

5.7.4. Doba trvání 

6. 6. 2012 – 10. 9. 2012 

5.7.5. Technologický postup 

Při dokončovacích pracích (nášlapné vrstvy, obklady, malby) se postupuje 
od shora dolů. 

5.7.5.1. Omítky 

• Po osazení oken se provedou omítky na vyzrálý impregnační nátěr. Omítka se 
nanáší rovnoměrným stříkáním strojní omítačkou. Jádrová omítka má tloušťku 
10 mm. 

• Kvůli rovinnosti plochy se udělají omítníky z malty. Jádro se nanáší v pruzích 
směrem od podlahy vzhůru. U stropů je postup obdobný, akorát se jádro nanáší 
ve dvou vrstvách (v jedné vrstvě by omítka spadla). 

• Po cca 100 minutách se latí (korýtkem u stropů) jádro „strhne“. 

• Na zatvrdlou jádrovou omítku se nanáší štuk. Strhne se hladítkem krouživými 
pohyby – vyrovnání a vyhlazení vrstvy. 

• Finální úprava plstěným hladítkem. Nakonec přijde vrstva malby. 

5.7.5.2. SDK konstrukce 

• Nejprve se zhotoví příčky a následně podhledy. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (koupelny, wc) budou příčky a podhledy impregnované. V místě 
únikové cesty protipožární a v ostatních konstrukcích standardní. Podhledy se 
provedou až po montáži vzduchotechnických zařízení. 

• V podlaze se vyvrtají otvory pro hmoždinky v ose budoucí příčky. Ocelové 
profily se pevně ukotví do podlahy a do stropu hmoždinkami. Mezi tyto profily 
se vloží svislé profily v osových vzdálenostech max. 625 mm, pro utvoření 
rámu konstrukce. 

• Do vzniklého roštu se upevní SDK desky, které se upevní rychlošrouby. 
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• Po vytvoření jedné strany, se mezi ocelový rošt vloží tepelná izolace 
z minerální vlny. Následují elektrické rozvody. V místech budoucích zásuvek 
se zhotoví výřezy. 

• Osadí se druhá strana příčky. 

• Podhledy jsou zavěšené kvůli instalacím. Nosné profily se k panelům připevní 
rychlozávěsem a nastaví se do požadované výšky. Připevňování k SDK stěně 
se provede v maximálních vzdálenostech 625 mm. Spoje se utěsní tmelem a 
porézní páskou kvůli útlumu hluku. 

• Kolmo k montážním profilům se upevní desky podhledů rychlošrouby ve 
vzdálenostech 170 mm. Spáry styku čelních hran se přesadí o minimálně 400 
mm. 

• Desky se připevňují od středu desky, aby nedošlo k její deformaci. Napojení na 
jiné stavební díly se provádí separační páskou a následným zatmelením. 

5.7.5.3. Podlahy a obklady 

• Po vytvrdnutí potěrů a dokončení maleb se provedou nášlapné vrstvy podlah. 

• V objektu jsou tři typy. Koberec, plovoucí lišty a keramická dlažba + obklady. 

• Každá z podlah má specifický technologický postup provádění. Každá se ale 
pokládá na rovný a čistý povrch. 

• Pod textilní koberec a plovoucí podlahu se provede samonivelační stěrka, která 
zajistí rovný povrch. Koberec se pokládá do lepícího tmelu a plovoucí podlaha 
na podložku mirelon. 

• Keramická dlažba (obklad) se také pokládá do lepícího tmelu. Nejprve se 
poklade dlažba ve 2.NP a pak v 1.NP. Po dokončení podlah se provede obklad. 
Začne se opět ve 2.NP. 

• U nanášení tmele se provádí taková plocha, která je realizovatelná v 
„otevřeném čase“ (přilepení dlaždice). Spárování se provádí po 24 hodinách. 
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6.1. Informace o stavbě 
 Staveniště bude navrženo na provádění dvoupatrového nepodsklepeného 
montovaného skeletu s plochou střechou. Tato stavba se založí na pilotách kvůli 
plastickým jílům v podloží.  

6.1.1. Název stavby   

Administrativní budova FINDER CZ 

6.1.2. Údaje o stavbě   

Plocha pozemku:   1557 m2  

Zastavěná plocha:   437,82 m2 
 

Užitná plocha:   752,65 m2 

Obestavěný prostor:  4023,85 m3 

Počet SO:    16 

Počet podlaží:    2 

6.1.3. Termín stavby 

16. 4. 2012 – 10. 9. 2012 

 

6.2. Výkresová dokumentace 
Výkresy zařízení staveniště jsou v samostatné příloze číslo1 – Výkresy zařízení 
staveniště. 

 

6.3. Technická zpráva – zásady organizace výstavby 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané 
úpravy, oplocení, deponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště se nachází na parcele číslo 2624/3 na katastrálním území 
Hostivař – Praha 10. Vyměřená plocha pozemku je 1 557 m2. Tento pozemek je 
ve vlastnictví investora. Na ploše se nachází jeden keř, který bude odstraněn. 
Pozemek na parcele číslo 2625/2 o výměře 881 m2 je také ve vlastnictví investora 
a využije se na deponii pro skládku ornice na finální rekultivaci. Od stávající 
příjezdové cesty do areálu firmy Holmonta a.s. vede cesta na hlavní ulici Radiová. 

Pro přípravu na budoucí staveništní práce se na pozemek přivezou stavební 
buňky pro stavbyvedoucího a pro stavební dělníky, kde se budou moci převlékat a 
sprchovat, a suché záchody.  
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Oplocení staveniště se provede do výšky minimálně 1,8 m z pletiva s 
pozinkovanou úpravou. Plot bude z odnímatelných dílců. 

Vzniknou zde zpevněné plochy pro uskladnění ornice, prefabrikovaných 
prvků a pro parkovací stání. Tato parkoviště se budou využívat i po dokončení 
prací, pro uživatele stavby. V severní části objektu bude v oplocení zásuvná 
brána, pro příjezd mechanismů. 

Příjezd na staveniště bude ze stávající komunikace z křižovatky z ulice 
Radiová až příjezdové cestě firmy Holmonta a.s. Na křižovatce se postaví 
dopravní značky na upozornění na probíhající stavební práce, výjezd za stavby a 
omezení rychlosti na 30 km/h. 

b) významné sítě technické infrastruktury 

 Výstavba objektu zasáhne do stávajících inženýrských sítí. Provede se 
přeložení STL plynovodního řadu a rekonstrukce kanalizační přípojky. Postupy 
těchto prací jsou blíže popsány v kapitole číslo 2.3.6. SO 06 – Rekonstrukce 
stávající kanalizační přípojky a 2.3.7. SO 07 – Přeložka STL řadu. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvod 
splaškových vod 

 Staveniště se napojí na kanalizaci, vodovod a zdroj elektrické energie. 

 Staveništní odvod splaškových vod proběhne ve dvou fázích z důvodů 
posloupnosti provádění výstavby. První část technologických etap bude mít odvod 
do stávající kanalizační šachty v kanalizační přípojce. Potrubí povede od sanitární 
buňky podél oplocení staveniště až do zmiňované šachty. 

Pro druhou část technologií se provede odvod do nové objektové kanalizační 
šachty Š1 na pozemku, ze které povede splašková voda do odpadní šachty Š2, kde 
se smíchá s dešťovou vodou a dále bude pokračovat do nové kanalizační šachty 
Š1 na zrekonstruované kanalizační přípojce. 

 Zajištění přívodu vody na stavbu se provede také na dvě fáze. Nejprve se 
staveniště napojí na veřejný vodovod v severní části objektu. Přívod bude podél 
plotu až sanitární buňce. Později, až se zhotoví vodoměrná šachta pro nový 
objekt, se provede přípojka na tuto šachtu. 

 Zdroj elektrické energie pro staveniště bude shodné se zdrojem pro objekt. 
Tento zdroj (trafostanice) bude samostatnou investicí PRE (Pražská energetika). 
Odtud povede kabeláž do energopilíře na hranici pozemku. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 Pracovníci budou absolvovat školení bezpečnosti práce, na kterých potvrdí 
svou účast podpisem, vybaví se osobními ochrannými pracovními pomůckami, 
budou seznámeni s bezpečnostními postupy a s umístěním skříňky první pomoci a 
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hasicími přístroji. Staveniště bude zabezpečeno podle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 

 Staveniště se nachází pouze na pozemku náležícímu stavbě. Přesto se 
uspořádá tak, aby vznikli volně průchozí únikové cesty. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

 Na parcele se nevyskytují žádné stávající objekty, které by se mohly využít 
pro zařízení staveniště (ZS). 

 Rozmístění jednotlivých objektů pro ZS je nejlépe zobrazeno v příloze 
číslo 1 - Výkresy zařízení staveniště. 

 Na staveništi bude celkem 5 stavebních buněk. Jedna pro 
stavbyvedoucího, tři pro dělníky (buňky jsou předimenzované, proto se jedna 
může využít pro subdodavatele) a jedna sanitární buňka. Dále dvě suchá TOI TOI 
wc a kontejnery. Jeden kontejner bude uzamykatelný sklad pro menší materiál a 
ruční nářadí. Další kontejner bude pro stavební odpad podle etapy provádění. 

 Na jednu osobu 1,25 m2 prostoru. Na pracovišti bude maximální počet 
pracovníků 26 → 32,5 m2. Jedna buňka má obytnou plochu 14,77 m2. Na 
staveništi budou potřeba 3 obytné buňky pro dělníky. 

Vrátnice 

1 ks 

Vybavení: 

Elektrické topidlo 

Parametry: 

Elektrická přípojka 380 V/32 A 

1,98 x 1,98 x 2,8 m (šířka x délka x výška) 

 

Sanitární buňka SAN 1/A  

Vybavení: 

4x sprchový kout 

1xvodní žlab se šesti kohoutky 

Parametry: 

2,438 x 6,058 x 2,8 m (šířka x délka x výška) 
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Obytná buňka BK1 – kancelář, šatna 

4 ks 

Vybavení: 

Elektrické topidlo 

3x elektrická zásuvka 

Možnost nábytku 

Parametry: 

Elektrická přípojka 380 V/32 A 

2,438 x 6,058 x 2,8 m (šířka x délka x výška) 

 

Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou 

2 ks 

Vybavení: 

Dvojité odvětrávání 

Fekální nádrž o objemu 250 l 

Parametry: 

Hmotnost 82 kg 

1,2 x 1,2 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška) 

 

Kontejner pro stavební směsný odpad 

1 ks 

Parametry: 

Nosnost 3 t 

Objem 9 m3 

2,1 x 3,5 x 1,5 m (šířka x délka x výška) 

Kontejner pro stavební suť 

1 ks 

Parametry: 

Nosnost 5 t 

Objem 4 m3 

1,2 x 4,1 x 1,1 m (šířka x délka x výška) 
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Skladovací kontejner LK1 

1 ks 

Parametry: 

2,438 x 6,058 x 2,591 m (šířka x hloubka x výška) 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 Zařízení staveniště nevyžaduje samostatné ohlášení. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečí a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Staveniště bude zařízeno tak, aby vyhovovalo: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Vyhlášce č. 73/2010 Sb. 

 Plán bezpečnostních rizik je zhotoven jako samostatný úkol č. 11 – Plán 
bezpečnostních rizik. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Napočítá se s tím, že by charakter objektu  ovlivňoval zdraví osob, životní 
prostředí, vodní zdroje a okolní krajinu. Stavba dále nevyžaduje realizaci 
bezpečnostních a ochraných pásem. 

V průběhu výstavby vznikají stavební odpady. Všechny odpady se budou 
ukládat do příslušných kontejnerů.  

 Do kontejnerů se budou ukládat odpady rozdělené podle vyhlášky 
381/2001 Sb. Katalog odpadů. Jedná se o odpady: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 
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17 04 11 Kabely 

17 05 04 Zemina a kamení 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 Stavba bude zahájena 16. 4. 2012 a ukončena 10. 9. 2012. Tento termín je 
určen pro dokončení stavebních prací. Konečný termín se změní v důsledku 
předávání stavby a její kolaudace. Dílčí termíny výstavby jsou zobrazeny 
v samostatné příloze číslo 2 – Časový plán hlavního stavebního objektu. 

6.4. Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 

6.4.1. Stavební buňky, mobilní toalety, kontejnery 

 Mobilní toalety, vrátnice a obytné buňky jsou od firmy TOI TOI. Sanitární 
buňka od AB – Cont, skladovací kontejner od DIXI a kontejner pro stavební sut a 
směsný odpad od firmy SIEGL. 

Typ Ks Termín Počet 
měsíců 

Cena 
1ks/měsíc 

Cena celkem 

Vrátnice 1  19.4.-10.9.2012 5 3 900 Kč 19 500 Kč 

Sanitární 1  19.4.-10.9.2012 5 9 900 Kč 49 500 Kč 

Obytná 4  19.4.-10.9.2012 5 4 200 Kč 84 000 Kč 

Suché WC 2  19.4.-10.9.2012 5 1 800 Kč 18 000 Kč 

Směsný odpad 1  8.5.-10.9.2012 4 3 890 Kč za jeden odvoz 

Stavební suť 1 8.5.-17.7.2012 2 1 890 Kč za jeden odvoz 

Sklad 1  19.4. -10.9.2012 5 2 900 Kč 14 500 Kč 

Celková cena je orientační. Nejsou v ní zohledněny pronájmy kontejnerů a služby 
k ostatním zařízením. Předběžná cena činí 191 280 Kč. 

6.4.2. Zpevněné plochy, oplocení 

 Zpevněné plochy budou z betonového recyklátu 0 – 63 mm, který se 
zhutní na tloušťku 200 mm na celkové ploše 1520 m2. Cena za jednu tunu je 120 
Kč. Cihelná suť má objemovou hmotnost 2 408 kg/m3. A také z cihelného 
recyklátu 8 – 32 mm, na celkové ploše 815 m2. Cena za jednu tunu je 60 Kč. 
Cihelná suť má objemovou hmotnost 2 352 kg/m3. 

1520 x 0,25 = 380 m3   

380 x 2,408 = 915 t     

915 x 120 = 109 800 Kč  
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815 x 0,25 = 203,75 m3   

203,75 x 2,352 = 480 t     

480 x 60 = 28 800 Kč  

 

http://www.incon-
f.cz/materialy/Firma%20Svoboda%20s.r.o./rochla/Betonove,%20smesne%20a%A0asfaltove%20r
ecyklaty.pdf?PHPSESSID=f58c04958c49672b509ef53b78a127d3 

  

Rozebíratelné oplocení má délku 207 m s 10,3 m širokou vstupní bránou. 

Prvek Počet dní/bm/km Cena za m.j. Cena celkem 

Doprava 12 km 30 Kč/km 720 Kč 

Montáž 197 bm 100 Kč/bm 1 970 Kč 

Demontáž 197 bm 100 Kč/bm 1 970 Kč 

Pojízdná brána 145 dní 250 Kč/den 36 250 Kč 

Pole M 200 – 56 ks 145 dní 13 Kč/den 105 560 Kč 

Recyklovaná patka – 112 ks 145 dní 2 Kč/den 32 480 Kč 

Celková cena činí 178 950 Kč. 

http://www.svp.cz/1-mobilni-oploceni-heras.html 

6.4.3. Spotřeba vody a její náklady 

Stavební voda 

Účel Množství Střední normál l/m.j. Potřebné množství vody l 

Zdění z tvárnic 160,04 m3 250 40 010 

Ošetřování betonu 440,51 m3 100 44 051 

Omítky 805,82 m2 20 16 116,4 

Mytí aut 8 1 300 10 400 

Celkem 120 577,4 litrů. Započítává se pouze voda pro mytí aut. 

 

Hygienická voda 

Účel Množství Střední normál l/m.j. Potřebné množství vody l 

Sprchy 26 pracovníků 45 1 170 

Ostatní hygienické účely 26 pracovníků 35 910 
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Celkem 2 080 litrů. 

 

Celkové množství je 12 480 litrů = 12,5 m3 

Cena za jeden litr je 66,35 Kč.  

12,5 x 66,35 = 829,38 Kč. 

 

6.4.4. Spotřeba elektrické energie a její náklady 

 

Stavební stroj Příkon Výkon MJ Počet hodin Počet kWh 

Vibrátor 1,8 kW 13 m3/h 367,09 28,24 50,83 

Míchačka 2,0 kW 3 m3/h 3,8 1,26 2,53 

Omítačka 4,0 kW 71,31 m2/h 1611,64 22,6 90,4 

Vibrační lišta 2,0 kW 15 m3/h 72,37 4,82 9,65 

Vytápění buněk 2,3 kW/ 4 ks - - 85  195,5 

Osvětlení venkovní 1 kW/100m2 - 1 557 1 144 17 812,08 

Osvětlení šaten 0,5 kW/4 ks - - 68 34 

Celkový počet kW je 18 204,64 kW. 

Cena za 1 kW je 4,64 Kč. 

18 204,64 x 4,64 = 84 469,53 Kč 

 

Ceny celkem za zařízení staveniště: 191 280 Kč 

138 600 Kč 

178 950 Kč 

829,38 Kč 

84 469,53 Kč 

 

Celková cena za staveniště je 594 128,91 Kč. 

 

Jednotlivé výpočtové ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou orientační 
z důvodu nezjistitelnosti některých parametrů, jako například smluvní cena. 
Celková cena se může různit. 
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7.1. Návrh strojní sestavy 
K této kapitole jsou samostatné přílohy číslo 4 –Plán zajištění hlavních 
materiálových zdrojů pro celou výstavbu, 

7.1.1. Dozer Caterpillar D5K  

Použití: 

Dozer bude použit na zemní práce. Před zahájením všech stavebních prací 
se použije na sejmutí ornice o mocnosti 20 cm a následně na přípravu vrtné pláně. 
Zarovná zeminu na stejnou úroveň. Zemina je tvořena plastickými jíly, proto bude 
použit pásový dozer. 

Termín nasazení: 16. 4. 2012 – 18. 4. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Výkon motoru        72 kW 

Měrný tlak         0,32 – 0,4 bar 

Objem radlice        1,5 – 2,3 m3 

Provozní hmotnost        9,4 – 9,7 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/dozery/pasove-dozery/pasove-dozery-
7-az-10-tun/caterpillar-d5k 

 

7.1.2. Zeminový vibrační válec VV 1500 D 

Použití: 

Vibrační válec se použije na přípravu vrtné pláně (parapláně). Zarovnanou 
zeminu válec zhutní pojezdem po rovině. Po provedení finálního zásypu 
parapláně válec tuto vrstvu bude hutnit po 2 vrstvách o tloušťce 40 cm. 
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Termín nasazení: 17. 4. 2012 – 18. 4. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Provozní hmotnost        14,38 t 

Pracovní šíře         2 200 mm 

Odstředivá síla        325/237 kN 

Frekvence         29/35 Hz 

Výkon motoru        116 kW 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://bazar.stroju.cz/zeminovy-vibracni-valec-vv-1500-d-stavostroj 

 

7.1.3. Traktor Fendt 930 Vario TMS s dávkovacím zařízením 
sypkých hmot DC – 14 

Použití: 

Zemina se skládá z plastických jílů, proto je nutné před vrtáním pilot 
zeminu stabilizovat stavebním vápnem. K traktoru s dávkovacím zařízením pro 
sypké hmoty se připojí půdní fréza, která zeminu s vápnem promísí. 

Termín nasazení: 18. 4. 2012 – 19. 4. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Výkon          228 kW 

Min. rozměr zadních pneumatik      710/70R42 

Min. rozměr předních pneumatik      600/65R34 

Rozměry válce                             4,94x2,7x3,11m 
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Rychlost         50 km/h 

Hmotnost         8,95 t 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pekass.eu/produkty/zemedelska-technika/fendt/traktory/ 

 

7.1.4. Půdní fréza Stehr SBF 24 

Použití: 

Půdní fréza je připojena k traktoru s dávkovačem sypkých směsí, kde bude 
stavební vápno. Fréza zeminu promíchá se stavebním vápnem a tím připraví 
povrch pro vrtání pilot. 

Termín nasazení: 18. 4. 2012 – 19. 4. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Šířka míchání         2400 mm 

Hloubka míchání (max)       600 mm 

Průměr rotoru         800 mm 

Hmotnost        4,67 t 

Min. požadavky na napájení       170 kW 

 

 

 

 

 

 

http://www.stehr.com/en/Products/Soil_Stabilisation/Soil_Stabilizers/Technical_Data.html 
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7.1.5. Rypadlo – nakladač JCB – 4CX ECO 

Použití: 

Rypadlo – nakladač se využije na zemní práce a to na výkop pro 
výtahovou šachtu a rýhy pro základové prahy. Také se využije na finální zásyp 
parapláně před provedením základové desky. 

Termín nasazení: 16. 4. 2012 – 18. 4. 2012, 8. 5. 2012 – 12. 5. 2012, 29. 5. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Celkový výkon motoru 74,2 kW 

Parametry rýpadla: 

Max. nakládací výška       5 880 mm 

Max. hloubka hloubení       4 730 mm 

Max. pracovní výška        6 260 mm 

Rypná síla lopaty        62,28 kN 

Rypná síla násady        39,03 kN 

Vodorovný dosah od středu kol      7 880 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry nakladače:  

Nakládací výška        3 180 mm 

Výsypná výška        2 690 mm 

Nosnost do max. výšky       4,378 t 
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Max. rychlost stroje        38,1 km/h 

Provozní hmotnost        8,66 t 

 

 

 

 

 

 

http://www.terramet.cz/rypadlo-nakladace/jcb-4cx-eco 

 

7.1.6. Vrtná souprava Boramtech BRT 20 

Použití: 

Vrtná souprava bude použita pro vyvrtání hlubinných základů o průměru 
od 600 do 1200 mm a v maximální hloubce 8 500 mm. 

Termín nasazení: 19. 4. 2012 – 27. 4. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Výkon stroje        190 KW 

Hmotnost         63 t 

Celková výška stroje při transportu      3,25 m 

Celková šířka stroje při transportu      3 m 

Celková šířka stroje při vrtání      4,3 m 

Max průměr vrtání        1,8 m 

Max hloubka vrtu        18 m 

 

 

 

 

 

 

http://www.boramtech.com/cgi-bin/menucgi?sid=26210&sp=1&lnr=100895&art=3 
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7.1.7. Tahač AS 440S42 T/FPLT 

Použití: 

Tahač s valníkovým návěsem bude sloužit především pro dovoz stropních 
panelů. Nejdelší mají délku 11,1 m. Bude také přivážet ostatní prefabrikované 
konstrukce, jako jsou základové prahy, sloupy, ztužidla, průvlaky a atikové trámy 
a palety se zdivem. 

Termín nasazení: 10. 5. 2012 – 31. 5. 2012 

Doprava na staveniště: Zhotovitel 

Parametry stroje: 

Celková hmotnost vozidla legislativní / konstrukční   18 / 18 t 

Povolené zatížení přední nápravy     6,7 / 7,1 t 

Povolené zatížení zadní nápravy legislativní / konstrukční   11,5 / 12,6 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Rozvor         3 650 mm 

B – Celková délka        6 076 mm 

C – Přední převis       1 410 mm 

D – Zadní převis        1 048 mm 

E – Celková šířka       2 550 mm 

K – Celková výška zatíženo / nezatíženo    3639/3649 mm 

L – Výška rámu zatíženo / nezatíženo     912 / 943 mm 

M – Rozchod kol přední nápravy      2 049 mm 

N – Rozchod kol zadní nápravy      1 818 mm 

P – Světlá výška tahače       159 mm 

http://www.iveco-profiautocz.cz/tahac-as-440s42-t-fplt 
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7.1.8. Valníkový návěs NV 35 

Použití: 

Valníkový návěs bude přichycen k tahači, který bude přivážet stavební 
materiál na vytvoření konstrukce skeletu, dále výplňové zdivo, atikové a 
základové trámy. 

Termín nasazení: 10. 5. 2012 – 31. 5. 2012 

Doprava na staveniště: Zhotovitel 

Parametry stroje: 

Celková hmotnost        35 t 

Užitná hmotnost        28,2 t 

Celková délka        13,68 m 

Celková šířka         2,55 m 

Celková výška        4 m 

Ložná plocha         13,62x 2,488 m 

Ložný objem         91,5 – 94,5 m3 

EU – palet         34 ks 

 

 

 

 

http://www.jirs.cz/?go=valnikove-navesy-nv-35 

 

7.1.9. Tatra 815 8 x 8 třístranný sklápěč 

Použití: 

Tatra se využije na převoz ornice a vyhloubené zeminy na skládku a také 
na přívoz stavebního sypkého materiálu na zásypy objektu. Odvoz vyvrtané 
zeminy z pilotáže. 

Termín nasazení: 16. 4. 2012 – 27. 4. 2012, 8. 5. 2012, 11. 5. 2012, 28. 5. 2012 

Doprava na staveniště: Zhotovitel 

Parametry stroje: 

Celková hmotnost        41 t 
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Užitečné zatížení        27,9 t 

Max rychlost         85 km/h 

Výkon         325 kW 

 

 

 

 

 

 

http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/8x8-
tristranny-sklapec/ 

 

7.1.10. Vibrační pěch Enar PH 60 H 

Použití: 

Pěch se využije pro zhutněné podkladního podsypu. Stroj má relativně 
nízkou hmotnost. Celková hutněná plocha je 428 m2 a při výkonu stroje by měl 
být zhutněn cca za 2,5 hodiny. 

Termín nasazení: 9. 5. 2012, 14. 5. 2012, 29. 5. 2012 

Doprava na staveniště: Zhotovitel 

Parametry stroje: 

Hmotnost         64 kg 

Šířka záběru         330 mm  

Frekvence úderů        650 Hz  

Hutnící síla        1,3 kN  

Plošný teoretický výkon      190 m2/hod 

 

 

 

 

 

 

http://www.naradi-vitek.cz/enar-ph-60-h-vibracni-pech/ 
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7.1.11.Autodomíchávač Schwing Stetter basic line AM 15 C 

Použití: 

Čerstvý beton bude na stavbu přivážen autodomíchávačem z nedaleké 
betonárny. Jedná se o beton pro betonáž hlubinných základů, základů pod 
konstrukce, výtahové šachta, potěrů a dobetonávek. Řada C snižuje čas plnění, 
vyprazdňování a čištění na minimum. Provoz je pak ekonomičtější. 

Termín nasazení: 26. 4. 2012 – 4. 5. 2012, 9. 5. 2012, 15. 5. 2012, 21. 5. 2012, 
23. 5. 2012 – 26. 5. 2012, 28. 6. 2012, 13. 7. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Jmenovitý objem        15 m3 

Délka          8,458 m 

Šířka          2,4/2,5 m 

Průměr bubnu        2,3 m 

Výška násypky        2,549 m 

Průjezdná výška       2,614 m 

Výsypná výška        1,092 m 

 

 

 

 

http://www.schwing.cz/cz/rada_basic_line/ 

 

7.1.12. Bádie 1017.8 – výpusť gumový rukáv s ventilem 

Použití: 

Bádie se využije pro betonáž pilotových základů. Dávkování pomocí 
ventilu zajišťuje přesné dávkování a snadno se tak reguluje průtok směsi. 

Termín nasazení: 26. 4. 2012 – 4. 5. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Parametry gumového rukávu: 
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Průměr         0,2 m 

Délka (podle potřeby)       2 - 12 m 

Parametry bádie: 

Objem         500 lt. 

Výška          1,730 m 

Nosnost         1,2 t 

Hmotnost         0,195 t 

 

 

 

 

http://www.badie-na-beton.cz/typ-1017-vypust-rukav-s-ventilem/ 

 

7.1.13. Ponorný vibrátor Dingo s ohebnou hřídelí TAX/E 6  

Použití: 

Ponorný vibrátor bude použit při zhutnění hlubinných základů a to jak 
dříku, tak hlavic pilot. Nejhlubší pilota má délku 7,0 metrů. 

Termín nasazení: 26. 4. 2012 – 4. 5. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Hmotnost hřídele       9 kg 

Délka hřídele         6 m 

Hmotnost motoru        5,5 kg 

Napětí motoru        230 V 

Frekvence motoru        50 Hz 

 

 

 

 

http://www.stroje-stavba.cz/ponorny-vibrator-serie-dingo-42cz/ 
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7.1.14. Vibrační lišta Atlas Copro Dynapac BV 20 E 

Použití: 

Vibrační lištou se zvibruje podkladní beton stavby a zalití stropních panelů 
v obou patrech, aby se zamezilo vzniku vzduchových bublin nebo 
nerovnoměrnému rozmístění betonové směsi. Také základ a konstrukci šachetního 
prostoru a základ pod tepelné čerpadlo. Lišta se může naklánět. Možnost 
prodloužení rukojeti. 

Termín nasazení: 9. 5. 2012, 15. 5. 2012, 23. 5. 2012, 25. 5. 2012 – 28. 5. 2012, 
29. 6. 2012, 17. 7. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Celková hmotnost        18 kg 

Délka x šířka lišty        2,0 x 0,17 m 

Elektrický vibrátor        10,500 ot/min 

Délka rukojeti        1,8 m 

Hladina hluku        92 dB 

 

 

 

 

http://www.manek.cz/zbozi/1955-dokoncovaci-vibracni-lista-atlas-copco-dynapac-bv-20-e 

 

7.1.15. Autojeřáb Demag AC35 L 

Použití: 

Autojeřáb bude přemisťovat těžká břemena v podobě prefabrikovaných 
konstrukcí. Je vhodný do těžkého terénu. Autojeřáb je kvůli krátkému časovému 
využití a nižší náročnosti výstavby výhodnější než věžový jeřáb. Bude také využit 
při vkládání armokošů do vrtů pro piloty. 

Termín nasazení: 24. 4. 2012 – 27. 4. 2012, 10. 5. 2012 – 30. 5. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Max. nosnost         35 t 
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Délka          10,789 m 

Šířka          2,55 m 

Výška          3,27 m 

Cestovní hmotnost        24 t 

Protiváho max.        3,5 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autojerabymalina.cz/cz/pujcovna-jerabu/demag-ac35l/ 

 

7.1.16. Stavební míchačka Atika Profi 145 (380V) 

Použití: 

Ve stavební míchačce se připraví zálivkový beton, pro upevnění styků hlav 
piloty (patek) a sloupů, směs pro maltové lože pro spojení základových prahů a 
patek, spojení jednotlivých sloupů s průvlaky a ztužidly a konzol sloupů 
s atikovými trámy. 

Termín nasazení: 10. 5. 2012 – 30. 5. 2012  

Doprava na staveniště: Zhotovitel 

Parametry stroje: 

Elektrické napájení        400 / 50 V/Hz 

Hlučnost         78 dB 

Hmotnost         68 kg 

Objem bubnu         145 l 

Maximální objem mokré směsi      115 l 

Příkon          750 W 
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Rozměr                 1,20x0,68x1,28m 

 

 

 

http://www.stavbaplus.cz/stavebni-michacky-do-objemu-190l/atika-profi-145-
%28380v%29#!technicke 

 

7.1.17. Strojní omítačka 

Použití: 

Ve strojní omítačce se plně automaticky míchají suché vápenné cementové 
a vápenné sádrové směsi s vodou, což usnadní a urychlí omítkářské práce. 
Připraví se tak rovný povrch pro malbu. Jelikož celkové množství odpovídá 18 
paletám, není nutné silo. 

Termín nasazení: 8. 6. 2012 – 13. 6. 2013, 19. 6. 2012 – 20. 6. 2012, 25. 6. 2012 
– 27. 6. 2012, 29. 6. 2012 – 4. 7. 2012, 9. 7. 2012 – 11. 7. 2012 

Doprava na staveniště: Dopravní služba dodavatele 

Parametry stroje: 

Přívod proudu        230 V, 50 Hz  

Jištění          Min. 10A 

Výkon čerpadla        0.8 – 3 l/min  

Průtokoměr pro vodu        31.5 – 315 l/h 

Provozní tlak         max. 20 bar 

Trvalá hladina hluku        78 dB 

Plnicí výška         900 mm  

Obsah násypky        cca 45 l 

Délka/šířka/výška                  0,75/0,6/1,340m 

Celková hmotnost        100 kg 

 

 

 

 

http://www.pft.eu/www/cs/produkte/produktprogramm/mischpumpen/mischpumpe.php?stein_id=
202&st=2#open 
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7.1.18. Teleskopický manipulátor LM 1745 

Použití: 

Manipulátor bude na staveništi přemisťovat palety s výplňovým zdivem a 
další těžká břemena jako části výtahu, ocelového schodiště a konstrukcí 
schodišťového prostoru. Bude využíván v období, kdy autojeřáb už nebude 
potřeba, ale bude nutné přemisťovat zmiňovaná břemena. Také i materiály pro 
dokončovací práce. 

Termín nasazení: 29. 5. 2012 – 20. 7. 2012, 8. 8. 2012, 22. 8. – 5. 9. 2012 

Doprava na staveniště: Zhotovitel 

Parametry stroje: 

Nosnost        4,5 t  

Maximální zvedací výška      16,5 m 

Zvedací kapacita při max. dosahu      0,45 t 

Zvedací kapacita při max. zvedací výšce     3 t 

Dosah při úplném vysunutí       1 m 

Max. dosah vpřed       12,54 m 

Výška při max. zátěži       7,95 m 

 

 

 

 

 

http://www.allegro-praha.cz/Sluzby/Pronajem-teleskopickeho-manipulatoru.aspx 

 

7.2. Odběry energií 
 Každý stroj, který je připojen na elektrický proud odebírá určité množství 
elektrické energie. Tento odběr je podrobněji rozepsán v kapitole číslo 5. Projekt 
zařízení staveniště (ZS), kde jsou zhodnoceny finanční náklady na ZS včetně 
odběru energií. 
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8. 1. Informace o stavbě 

 

8.1.1. Název stavby  Administrativní budova FINDER CZ 

8.1.2. Lokalita   parcela č. 2624/3 

     k.ú. Hostivař 

     ulice Rádiová 

     Praha 10 - Hostivař 

8.1.3. Investor    Finder CZ 

     Hostivařská 92/6 

102 00 Praha 10 – Hostivař 

8.1.4. Zhotovitel   STAEG Stavby, spol. s r.o. 

     Průmyslová 738/8f 

     682 01 Vyškov 

8.1.5. Projektant   Atelier VV – sdružení 

     Gerstnerova 5 

     170 00 Praha 7 

8.1.6. Údaje o stavbě  Plocha pozemku:   1557 m2  

Zastavěná plocha:   437,82 m2 
 

     Užitná plocha:   752,65 m2 

Obestavěný prostor:  4023,85 m3 

     Počet SO:    16 

     Počet podlaží:    2 

8.1.7. Termín stavby  16. 4. 2012 – 10. 9. 2012 

     

8.2. Charakteristika 

8.2.1. Stavba 

Stavba se vybuduje jako nízkoenergetický a inteligentní dům. Na ploché 
střeše budou umístěny fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. Celý objekt bude 
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řešit slaboproudé rozvody jako strukturovanou kabeláž, přístupový systém a 
bezdrátová připojení elektronických komunikací. 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou novostavbu se 16 stavebními 
objekty.. Hlavní objekt bude využíván jako polyfunkční. V prvním patře budou 
distribuční a skladovací plochy, zázemí firmy. Druhé patro se bude využívat pro 
administrativní prostory a jako obytná část se dvěma služebními byty. 

Základy budou hlubinné (vrtané piloty) a plošné (základové trámy). 
Konstrukční systém vytvoří montovaný skelet s výplňovým zdivem ve 
vertikálním směru a v horizontálním směru stropní předpjaté panely. 

8.2.2. Technologická etapa – montovaný skelet 

Nepodsklepená budova o rozměrech 35,6 x 12 m bude mít charakter 
jednolodní haly. Ve střední části v místě schodiště se vložením vnitřních sloupů 
vytvoří dvojtrakt.  

Nosná konstrukce se provede montovaným skeletem ze železobetonových 
tyčových prvků a stropních desek z předpjatých panelů tloušťky 320 mm 
osazených v příčném směru v polích 1 – 3, 5 – 7 na rozpětí 11,1 m, v polích 3 – 5 
na rozpětí 7,780 m a v poli 4 – 5 na rozpětí 3,020 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukci doplňuje předsazená část, kde bude umístěn výtah a 
schodišťový prostor. Svislé nosné konstrukce budou tvořeny průběžnými sloupy 
s konzolami, na které se uloží průvlaky a ztužidla. Sloupy se vetknou do kalichů 
v základových patkách, hlavách pilot. Dispoziční řešení sloupů v podélném směru 
bude po 6 m, až na pole 4 – 5, které bude zúžené a vzdálenost se změní na 5 m. 
V příčném směru ve východní části je osová vzdálenost po 3,8 m, v západní části 
po 5,7 m a u schodišťového prostoru po 3,3 m. Mezi sloupy, na vrchní část patek, 
se osadí základové trámy. 

Sloupy jsou prodloužené. Na průvlaky se do roviny sloupů osadí atikové 
panely, které budou ohraničovat pochozí prostor na ploché střeše k údržbě 
fotovoltaických panelů. 
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8.3. Připravenost 

8.3.1. Staveniště 

Při přebírání staveniště se kontroluje jeho příprava pro danou 
technologickou etapu. Stav komunikací, skladovacích ploch, funkčnost a 
bezpečnost montážního mechanismu.  

Také na základní bezpečnostní opatření. Staveniště bude zabezpečeno 
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a se zákonem č. 309/2006 Sb. Označí 
se a zabezpečí proti vstupu nepovolaných osob. Označení bude i vnitrostaveništní, 
které slouží pro bezpečný pohyb dělníků po pracovišti. Staveniště se oplotí a 
vstupy budou uzamykatelné. Oplocení bude z pletiva a vysoké minimálně 1,8 m. 
Staveniště se v době nepracovního času bude zamykat. Na hlavní komunikaci se 
umístí dopravní značka se snížením rychlosti na 30 km v hodině, se zákazem 
stání, upozorněním na probíhající stavební práce a na výjezd ze stavby. Omezení 
rychlosti bude i uvnitř staveniště a to na 5 km v hodině. U vstupu na staveniště 
bude vrátnice, kde se každý příchozí nahlásí. V kanceláři stavbyvedoucího bude 
umístěn hasicí přístroj a lékárnička s manuálem první pomoci. 

Přístupová cesta je ze stávající komunikace. Příjezdová cesta, skladovací 
plochy, buňkoviště a parkovací stání jsou zpevněny štěrkopískem. Všechny 
inženýrské sítě budou vytyčeny a v místech, kde budou projíždět montážní 
mechanismy, se opatří chráničkami.  

Staveništní přípojky (voda, elektřina, kanalizace) se zbudují nové, 
v místech nového připojení k objektu (viz. situace). Zdroj pro vodovod bude ve 
fázi montáže skeletu napojením stávající vodovod a v další fázi výstavby za 
vodoměrem na hranici pozemku. Staveništní kanalizace bude odváděna do 
stávající šachty a po rekonstrukci kanalizačního řadu bude převedena do nově 
vybudované šachty. Na hranici pozemku se bude nacházet pilíř rozvodné skříně se 
zdrojem elektrické energie, který se napojí na nový zdroj ve vlastnictví PRE a 
vedle tohoto pilíře se zhotoví nový pilíř HUP.  

Na staveništi bude kancelář stavbyvedoucího, tři buňky pro potřebu 
převlečení pro dělníky a jedna buňka se zabudovanými sprchovými kouty. Od 
firmy TOI TOI budou instalovány dvě mobilní toalety. 

8.3.2. Stavby 

Před zahájením navazujících stavebních prací se kontrolují předešlé práce. 
Před montáží skeletu musí být hotové piloty a základové patky. Zkontroluje se 
jejich geometrie, modulová síť a uspořádání podle dokumentace. 
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8.4. Materiál, doprava, skladování 

8.4.1. Hlavní materiál 

Montovaný skelet se skládá z těchto dílů: 

Prvek Skladebné rozměry [mm] Ks Hmotnost 1 ks [Kg] Poznámka 

Sloupy 

S1 300 x 300 x 10 640 4 2 400 - 

S2 300 x 300 x 10 640 7 2 400 - 

S3 300 x 300 x 10 640 1 2 400 - 

S4 300 x 300 x 10 640 3 2 400 - 

S5 300 x 300 x 9 840 2 2 200 - 

S6 300 x 300 x 9 840 1 2 200 - 

S7 300 x 300 x 10 640 1 2 400 - 

S8 300 x 300 x 10 640 1 2 400 - 

Základové trámy 

ZT1 1 000 x 300 x 5 700 5 4 300 - 

ZT1 a 1 000 x 300 x 5 700  1 4 300 - 

ZT2 1 000 x 300 x 4 700 1 4 300 - 

ZT3 1 250 x 300 x 5 700 3 5 300 - 

ZT4 1 250 x 300 x 3 500 3 2 800 - 

ZT5 1 000 x 300 x 4 700 1 3 300 Otvor 0,55 x 0,55 m 

ZT6 750 x 300 x 5 400 2 3 000 - 

ZT7 500 x 300 x 3 020 2 1 100 - 

ZT8 1 000 x 300 x 5 700 1 4 300 - 

ZT9 500 x 300 x 7 780 1 2 900 - 

Průvlaky 

P1 600 x 300 x 6 000 3 2 700 - 

P11 600 x 300 x 6 000 3 2 700 - 

P2 600 x 300 x 5 000 1 2 250 - 

P12 600 x 300 x 5 000 1 2 250 - 

P3 600 x 300 x 6 150 1 2 800 - 

P13 600 x 300 x 6 150 1 2 800 - 
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P4 600 x 300 x 5 150 1 2 300 - 

P14 600 x 300 x 5 150 1 2 300 - 

P5 600 x 300 x 5 850 2 2 600 - 

P5 a 600 x 300 x 5 850 1 2 600 - 

P15 600 x 300 x 5 850 3 2 600 - 

P6 600 x 300 x 5 850 2 2 600 - 

P6 a 600 x 300 x 5 850 1 2 600 - 

P16 600 x 300 x 5 850 3 2 600 - 

P7 600 x 300 x 4 700 1 2 100 - 

P17 600 x 300 x 4 700 1 2 100 - 

Ztužidla 

Z1 600 x 300 x 5 400 2 2 400 - 

Z11 600 x 300 x 5 400 2 2 400 - 

Z2 600 x 300 x 3 500 3 1 600 - 

Z12 600 x 300 x 3 500 3 1 600 - 

Z3 600 x 300 x 3 025 3 1 400 - 

Z13 600 x 300 x 3 025 1 1 400 - 

Z13 a 600 x 300 x 3 025 1 1 400 - 

Z13 b 600 x 300 x 3 025 1 1 400 - 

Stropní panely 

SP1 320 x 1200 x 11 300 36 5 300 - 

SP11 320 x 720 x 11 300 2 3 200 Podélně zúžen 

SP12 320 x 730 x 11 300 2 3 200 Podélně zúžen 

SP2 320 x 1200 x 7 980 16 3 700 - 

SP3 320 x 1200 x 3 220 6 1 500 - 

SP31 320 x 1100 x 3 220 2 1 400 Podélně zúžen 

SP4 320 x 1200 x 7 980 2 3 700 S otvorem 

Atikové trámy 

A1 200 x 800 x 5 800 4 2 300 - 

A2 200 x 800 x 5 700 5 2 300 - 

A3 200 x 800 x 5 500 2 2 200 - 

A4 200 x 800 x 4 700 2 1 900 - 
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A5 200 x 800 x 3 600 2 1 450 - 

A6 200 x 800 x 3 500 1 1 400 - 

 

8.4.2. Doprava hlavního materiálu 

8.4.2.1. Primární 

Primární doprava, neboli převoz materiálu na staveniště, se zabezpečí 
tahačem AS 440S42 T/FPLT s valníkovým návěsem NV 35, který má délku 
úložného prostoru 13 m. Tímto valníkem se převezou veškeré materiály potřebné 
pro montáž skeletu a vyzdění výplňového zdiva. 

8.4.2.2. Sekundární 

Sekundární dopravu prvků na skládku materiálu zajistí autojeřáb Tatra 
Demag AC35 L. Prefabrikované konstrukce se uloží na skládku v takové poloze, 
v jaké budou osazovány do konstrukce skeletu. S výjimkou sloupů. 

 

8.4.3. Uskladnění 

Plocha pro skladování stavebního materiálu bude zpevněná, rovná a 
odvodněná. Umístí se tak, aby byly v dosahu autojeřábu. Všechen materiál se 
uloží tak, aby se v průběhu prací nemusel přemisťovat. 

Prvky montovaného skeletu, jako jsou průvlaky, ztužidla, stropní panely a 
atikové trámy, se skladují ve stejné poloze, v jaké se budou následně osazovat. 
Sloupy se uloží naležato.  

Maximální výška skládky je taková, aby zatížení od prefabrikátů 
nepoškodilo ostatní prvky nebo do maximální bezpečné výšky.. Doporučený 
počet vrstev je u sloupů, základových trámů, průvlaků a ztužidel po čtyřech 
vrstvách. U panelů do maximální výšky 2000 mm. U atikových panelů maximálně 
dvě vrstvy. 

 Pomůcky a ruční nářadí pro výstavbu skeletu budou uskladněny 
v uzamykatelném skladovacím kontejneru. Podklad pro skladování bude čistý, 
suchý, rovinný a zabezpečený proti vlhkosti. 

 

8.5. Pracovní stroje a nářadí 

8.5.1. Hlavní mechanismy 

Stroje použité pro tuto etapy jsou podrobně rozepsány v kapitole 6. 1. Návrh 
strojní sestavy. 
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• Tahač AS 440S42 T/FPLT 

Rozměry tahače jsou 6,076 x 2,55 m (délka x šířka).      

• Valníkový návěs NV 35 

Únosnost valníkového návěsu  je 28,2 t. Rozměry jsou 13,68 x 2,55 m (délka x 
šířka) a z toho ložná plocha 13,62 x 2,488 m. Ložný objem odpovídá velikosti 
91,5 – 94,5 m3. 

• Autojeřáb Demag AC35 L 

Nosnost autojeřábu je 35 t. V příloze číslo 4, je ekonomické srovnání jeřábů. 

• Stavební míchačka Atika Profi 145 (380V) 

Míchačka o výkonu 750 W má rozměry 1,20 x 0,68 x 1,28 m a hmotnost 68 kg. 

 

8.5.2. Ruční nářadí a pomůcky 

8.5.2.1. Ruční nářadí 

Metr, olovnice, ocelová páčidla, závěsy pro prvky skeletu, totální stanice, 
nivelační přístroj, vodováha, klíny z tvrdého dřeva, bezpečnostní popruhy, 
pojízdná lešení, kolečka na maltu, zednické lžíce, ocelové destičky, svářečky, 
vrtačky do betonu, výkresy skladby montované konstrukce, výkresy montážních 
styků a detailů, montážní a stavební deník. 

8.5.2.2. Pomůcky 

Vysokopevnostní zálivková malta Masterflow 885, profilovaná folie Delta MS, 
cementová malta, závitové výztuže, zálivková výztuž, chemická malta FIS VS 
300 T Fischer. 

 

8.6. Pracovní četa 
Každý pracovník bude proškolen o bezpečnosti při práci a nosit osobní 

ochranné pracovní pomůcky, jako jsou přilby, pracovní obuv s pevnou podrážkou, 
rukavice. Budou také používat bezpečnostní pomůcky, jako jsou bezpečnostní 
závěsná lana a bezpečnostní popruhy.  

Pracovníci musí mít specifická osvědčení pro vykonávání práce: 

jeřábník – průkaz jeřábníka 

svářeč – základní svářečské zkoušky 

vazač – vazačský průkaz 

všichni pracovníci potvrzení od lékaře pro práci ve výškách 
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8.7. Pracovní podmínky 
Všichni účastníci výstavby budou proškoleni o bezpečnosti práce na 

pracovišti a také o správném postupu a návaznosti prací.  

Pracovní doba bude od 8:00 ráno do 16:30 odpoledne, s půlhodinovou 
pauzou na oběd. Pracovní činnost při betonáži bude probíhat pouze při teplotách 

nižších než + 38°C a nesmí klesnout pod + 5°C, aby beton mohl dosáhnout 
požadovaných vlastností bez ztráty kvality. Práce s jeřábem se přeruší při špatné 
viditelnosti a větru silnějším než 8 m/s.  

Provádění skeletu bude probíhat od poloviny měsíce května, proto by 
práce neměly být ovlivněny nízkými teplotami. 

Na staveništi jsou zpevněné plochy, které slouží jako vnitrostaveništní 
komunikace, kde bude mít autojeřáb dostatečný prostor pro manipulaci 
s břemeny. 

U vstupu na staveniště je vrátnice, kde se každý příchozí nahlásí. 
V buňkovišti v jižní části pozemku jsou prostory pro vlastní buňky subdodavatelů. 

Při odjezdu ze staveniště budou všechny vozy očištěny, aby nedošlo ke 
znečištění veřejné komunikace. 

 

Pracovní pozice Počet Pracovní náplň 

Vedoucí čety 1 Řídící pracovník – odpovídá za provádění stavebních prací, 
dle plánu určuje postup montáže. Kontroluje správnost 
provedení (rovinnost, svislost, jakost svarů, zálivky), 
zodpovídá za BOZP. 

Jeřábník 1 Obsluha a údržba montážního mechanismu. 

Geodet 2 Obsluha totální stanice. 

Montážník s průkazem 
vazače 

2 Zavěšování a osazování prvků na místo určení, výroba a 
provedení zálivky. 

Svářeč 2 Zodpovídá za kvalitní provedení svarů. 

Pomocný dělník 1 Pomocné práce. 
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8.8. Vlastní technologický postup 

8.8.1. Montáž sloupů 

8.8.1.1. Připravenost před montáží 

Před montáží sloupů musí být hotové betonové základové patky, do 
kterých se budou sloupy osazovat. Vnitřní prostor kalichu, ve kterém bude sloup, 
musí být zbaven veškerých nečistot. Nesmí být mastný, aby se zálivkový beton 
dobře propojil. Kvůli lepšímu zmonolitnění se hrany kalichu na vnitřní straně 
zdrsní profilovanou folií. Základová spára bude zvlhčená.  

8.8.1.2. Montážní postup 

 Navlhčení základu se provede minimálně 6 hodin před provedením 
zálivky. Odstraní se všechna zbytková voda, aby nedošlo k rozmísení směsi. 
Nejprve se zhotoví podkladní beton třídy C25/30 pod sloupy o tloušťce 50 mm. 
Beton bude obsahovat kamenivo o frakci Ø 32 – 64 mm kvůli velkému zatížením 
sloupu. Hloubka vetknutí je 900 mm, což v kombinaci se zálivkovým beton zajistí 
dostatečné ukotvení sloupů. 

Na skladovací ploše, která se nachází podél objektu ze severní strany, se 
provede očištění dosedacích ploch sloupů od všech nečistot. Do montážního 
otvoru v horní části prvku se připne závěs pro montáž. Před zdvihem prvku 

autojeřábem se na obou koncích vyznačí osy sloupů pro 
lepší orientaci montáže následujících sloupů. 
Montážníci ustálí prvek 300 mm nad místem osazení a 
jeřábník ho pomalu spustí do připraveného maltového 
lože. Poloha sloupu se ustavuje na základě montážních 
výkresů, kde jsou vyznačeny polohové body. 
Ustavování se provede totální stanicí, kterou bude 
obsluhovat geodet. Přesné osazení z hlediska svislosti a 
směru provedou montážníci ocelovými páčidly a klíny 
z tvrdého dřeva. Technologická pauza bude 2 dny pro 
zatvrdnutí malty na 50% pevnosti. Po uplynutí této 
přestávky se sloup odklínuje, aby se mohla provést 
zálivka pro upevnění sloupu. 

 

Výpočet pro určení technologické pauzy: 

• Pevnost betonu v tlaku ve dnech: 

Rbd = Rb28d x (0,28 + 0,5logd) → platí pro t = 20°C 

Použitý beton C25/30 → Rbd = 10 MPa 

10 = 30 x (0,28 + 0,5logd) 
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10 = 8,4 + 15logd 

d = 1,27 dní 

1,27 dne je doba, za kterou dosáhne beton pevnost 10 MPa při teplotě tvrdnutí 

20°C. 

• Faktor zrání při 20°C: 

f = (t + 10) x d [°C dny] 

f = (20 + 10) x 1,27 = 38,1°C dny 

t průměrná = (t 7:00 + t 13:00 + t 21:00 + t 21:00) / 4 

t průměrná = (8 + 23 + 16 + 16) / 4 = 15,8°C 

• Doba trvání při průměrné teplotě prostředí: 

f = (t + 10) x d 

38,1 = (15,8 + 10) x d 

d = 1,476 dne 

• Beton dosáhne pevnosti 10 MPa při průměrné teplotě 16°C přibližně za 1,5 
dne, což představuje 40% z celkové pevnosti 25 MPa. 

 

Po odklínování sloupu se základ opět 
navlhčí a provede se zalití kalichu. Do stavební 
míchačky se nejprve vlije voda do ¾ 
požadovaného množství a pak se teprve přidá 
směs pro zálivkový beton. Po 2-3 minutách 
míchání se přidá zbytek vody a míchá se další 2 
minuty. Zálivka se aplikuje kolem sloupu, aby 

vyplnila prázdný prostor mezi sloupem a kalichem. Při lití nesmí vznikat 
vzduchové bubliny, protože rozměr mezi prvkem a základem činí 10 cm a není 
možné zálivkový beton zvibrovat. Aby se předešlo vzduchovým bublinám, lití se 
provádí nepřetržitě a pouze z jedné strany. Jakmile je sloup zalit, jeho okolí se 
přikryje vlhkým hadrem nebo pytlovinou. Je nutné zálivku udržovat vlhkou po 
celou dobu vytvrzování. Část sloupů pod úrovní hydroizolace se kvůli 
vodotěsnosti opatří nátěrem.  

Pro zmenšení rozpětí budoucích 
obvodových ztužidel, se do štítových stěn osadí 
mezilehlé sloupy. Jako první se osadí sloupy 
rohové, pro jednodušší a rychlejší osazování 
následujících sloupů. Podle krajních sloupů se 
ostatní sloupy srovnají do jedné roviny za 
pomoci provázku. Následná montáž sloupů 
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proběhne tak, že se osadí východní strana a pole 6 – 7 ze dvou působišť 
autojeřábu (i s krajními sloupy 8 kusů). Potom se osadí sloupy v jižní stěně 
v polích 2 – 6, včetně schodišťového prostoru (7 kusů). Skládka pro tuto část bude 
v severní části. Konečná montáž bude mezilehlý sloup v západní stěně a zbytek 
jižní části objektu ze dvou pozic (5 ks). Celková montáž bude provedena čtyřmi 
pozicemi autojeřábu. Autojeřáb bude mít vyložení 2,4 t na 20 m. 

Výška sloupů se zkontroluje nivelací a případné odchylky se opraví 
cementovou maltou. 

 

8.8.2. Montáž základových trámů 

8.8.2.1. Připravenost před montáží 

 Před osazováním základových prahů musí být hotové piloty a základové 
patky (hlavy pilot) a osazeny sloupy. Trámy se osazují na vrchní část základových 
patek. Budou také provedeny rýhy pro uložení trámů. Tyto rýhy budou vyčištěny 
od napadané zeminy a jiných nečistot. Uložení trámů bude s ohledem na terén 
v různých hloubkách. Před osazováním se zkontrolují rozměry a hloubky rýh a 
překontroluje se geometrie osazení sloupů. 

8.8.2.2. Montážní postup 

Mezi jednotlivé sloupy budou vloženy na vrchní líc hlavic pilot po vnější 
straně plošné základy v podobě prefabrikovaných trámů obdélníkových průřezů. 
Obvodové trámy budou zatěžovány zdivem Ytong a na část vnitřních trámů u 
schodišťového prostoru budou uloženy ztužující stěny z Porotherm tvárnic. U 
trámu ZT8 je zesílená výztuž, protože zatěžující stěna je oslabená dveřním 
otvorem. 

Základové prahy jsou hladké a kladou se na rovný a čistý povrch. Jsou 
určeny k přesnému modulu. Pod základovými prahy bude stlačitelná a poddajná 
vrstva ze zhutněného písku. Tato vrstva nebude bránit svislé deformaci z důvodu 
sednutí základového trámu a umožní přenos zatížení od zdiva do základových 
patek.  

 V místě budoucího uložení základového trámu, se na navlhčené vrchní 
části hlavice piloty vytvoří podkladní lože cementové malty (u prvků, které nejsou 
namáhány bočním tlakem) o mocnosti 15 mm, které po zatvrdnutí zpevní styk 
těchto dvou prvků. 

 Na místo montáže budou převezeny po 
jednotlivých kusech autojeřábem a osazeny podle 
montážního plánu a výkresové dokumentace. 
Skládka pro základové prahy bude v zadní části 
objektu z jižní strany, pro montáž trámů v této 
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stěně. Další dvě skládky budou při severní straně u předsazené části objektu. 
Autojeřáb provede uložení trámů a nejtěžšího prvku 5,3 t z jedné pozice. 

Po převozu prvku autojeřábem nad místo 
uložení, ho montážníci ustálí a ocelovými páčidly, 
klíny z tvrdého dřeva a gumovými palicemi uloží 
trám do správné polohy. Nivelačním přístrojem a 
vodováhou se nakonec zkontroluje rovinnost a 
svislost prvku. 

 

8.8.3. Montáž průvlaků a ztužidel 

8.8.3.1. Připravenost před montáží 

Před montáží průvlaků a ztužidel musí být hotové osazení sloupů. Nejdříve 
za 24 hodin po osazení sloupů se mohou klást horizontální prvky, kvůli zatvrdnutí 
maltového lože. Lože z cementové malty o mocnosti 15 mm se nanese na 
navlhčené konzoly sloupů, kvůli lepšímu zpevnění styku.  

Osazované prvky musí být čisté a nepoškozené. Nejprve se smontuje první 
patro kvůli zmonolitnění skeletu a pak druhé. Při montáži bude osazeno ochranné 
hrazení po obvodu objektu. 

Před samotnou montáží průvlaků a ztužidel ve druhém patře se pro 
budoucí osazení atikových trámů provedou úpravy. Aby se atikové dílce mohli 
ukotvit a připevnit k podkladu, do průvlaků a ztužidel se vyvrtají díry o průměru 
24 mm pro trny o průměru 20 mm, do hloubky 100 mm. Pro prahy o délce 5,8 m, 
5,7 m a 5,5 m se vyvrtá celkem 5 otvorů. U prahů délky 4,7 m, 3,6 m a 3,5 m 
budou 4 otvory. Poté se do poloviny vyplní chemickým lepidlem a osadí se trny. 
Po technologické pauze minimálně 24 hodin se může zatížit atikovým trámem. 
Tato pauza bude dodržena se značnou rezervou, jelikož časový rozdíl mezi těmito 
technologickými etapami činí více jak týden. 

8.8.3.2. Montážní postup 

 Nejprve se osadí průvlaky a ztužidla v prvním patře, pak následuje montáž 
předpjatých stropních panelů a až poté se montují průvlaky a ztužidla druhého 
patra. Následuje uložení stropních panelů druhého patra. 

Při provádění montáží průvlaků a ztužidel se musí dodržovat bezpečnost 
práce, protože se jedná o kombinaci práce ve výškách a s břemeny. Také se musí 
dbát na zvýšenou opatrnost s manipulací v blízkosti trnů vyčnívajících z konzol 
sloupů. 

 Vodorovné prvky skeletu tvoří v příčném směru ztužidla a v podélném 
směru průvlaky. Obvodové průvlaky budou mít průřez tvaru L s konzolou o 
rozměru 150 mm pro uložení stropních panelů. Ztužidla budou mít obdélníkový 
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průřez. Vnitřní ztužení je zajištěno ztužujícími stěnami z cihelných bloků 
Porotherm.  

 Pro jednodušší osazení prvků na místo uložení se využijí dvě pojízdná 
hliníková lešení z vnitřní strany objektu. V objektu už bude zhutněný podsyp, tak 
bude povrch relativně rovný. Popřípadě se dorovná dřevěnými prkny. Očištěné 
prvky dopraví ze skládky autojeřáb. Po ustálení prvku ho montážníci nasměrují 
tak, aby otvory v průvlaku (ztužidlu) byly po spuštění navlečeny na ocelové trny 
sloupů. Toto vyrovnání se provede 300 mm nad místem osazení. Prvek se pak 

pomalu spouští a montážníci ho vyrovnávají. Po 
osazení se překontroluje rovinnost. Pokud je špatně 
osazen, musí se autojeřábem zvednout a osadit znovu. 
Po vyrovnání prvku do požadované polohy se spoj 
zalije suspenzí, aby se zvýšila jeho pevnost.  

 Obě patra mají shodný postup montáže, ale ve druhém (posledním) podlaží 
se na zalitý spoj opatří dalším zpevněním. 
Na trny se osadí ocelová destička, která se 
k výztuži přivaří. Zalití spoje se provádí do 
té doby, dokud se otvor zcela nevyplní 
cementovou maltou.  

Tato fáze výstavby bude mít shodné 
skládky jako základové trámy, to znamená 
dvě v severní části u předsazené konstrukce, 
každá z jedné strany a jednu z jižní strany 
objektu. Autojeřáb má vyložení 2,8 t na 18 
m. Osazení se provede ze tří pozic. 

 

8.8.4. Montáž stropních panelů 

8.8.4.1. Připravenost před montáží 

 Před zahájením montáže stropních panelů musí být uloženy všechny 
průvlaky a ztužidla. Po obvodu objektu bude ochranné hrazení. 

Nejdříve po dvanácti hodinách od uložení průvlaků a ztužidel se mohou 
osazovat stropní panely. Jedná se minimální povinnou technologickou pauzu na 
vytvrdnutí zálivky spojů. 

Na navlhčené ozuby průvlaků bude před montáží naneseno lože 
z cementové malty o mocnosti 15 mm. 

Při výstavbě stropů ve druhém patře budou ohrazeny prostupy ve stropu 
v prvním patře a vymezena ohrazen také schodišťový prostor. 
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8.8.4.2. Montážní postup 

Osazované stropní panely Partek jsou čtyřdutinové o tloušťce 320 mm. 
Panely jsou vyrobeny na rozpětí 11,1 m, 7,780 m a 3,020 m. Aby byl dodržen 
modul, budou mít některé panely zúženou šířku na 1,1 m, 0,72 m a 0,73 m. 
V některých polích budou dobetonávky. Nad technickou místností, kde bude větší 
množství rozvodů, se vloží mezi spáry panelů závěsy – kotevní deska s 
navařenými závitovými tyčemi. 

Prostupy pro konstrukce se vytvoří v polích s menším rozpětím, ideálně do 
dobetonávek mezi panely. Obdélníkové prostupy budou vynechány v průběhu 
betonáže, kruhové prostupy se do panelu vytvoří na stavbě. Při vytváření otvorů 
se nesmí použít sbíjecí kladivo. Prostupy se vyvrtají a vždy jen v ose dutiny 
panelu, maximálně 50 mm stranou od této osy.  

Skládky se budou opět nacházet v severní části objektu u předsazené 
konstrukce. Skladovací plochy jsou navrženy tak, aby se autojeřáb po staveništi 
pohyboval co nejméně. Autojeřáb položí panely ze tří pozic. Na tíhu 5,3 t má 
vyložené rameno na 13 m. Za skládky S3 osadí osm panelů z pole 1 – 3. Ze 
skládky S2 dalších osm pro pole 5 – 7. Z poslední skládky uloží zbytek budovy. 
Tento postup platí pro obě patra. 

Před zdvihnutím panelu musí být prvek očištěn. Po délce panelu jsou rýhy 
pro uchycení na montážní závěs, který je zavěšen na autojeřábu. Nejtěžší panel 
má hmotnost 5,3 tuny. Proto se použije závěs o nosnosti 6,7 tun. Zúžené panely a 
panely na menší rozpětí se přemístí zavěšením řetězů s háky do montážních ok 
panelů. 

 Panel se zhruba 300 mm nad místem uložení ustálí a pomalu spouští. Po 
přemístění panelu nad místo uložení a ustálení se panel osadí na maltové lože na 
průvlacích. První panel se osazuje z nastavených pojízdných lešení a pracovníci 
budou mít bezpečnostní popruhy. Ostatní panely, když už je to možné, se osazují 
z již uložených panelů. Při ukládání se odměřují vzdálenosti od okraje metrem a 
kontrolují se odchylky vodováhou. Pokud panel není v rovině, musí se 
autojeřábem zvednout a osadit znovu. Po vyrovnání a uložení panelu se teprve 
odepíná závěsné zařízení. Kladení panelů bude prováděno podle montážních 
výkresů. 
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Spáry mezi panely se vyplní zálivkovou výztuží. 
To znamená, že se po délce každého panelu do spáry 
vloží tyčová výztuž (prut) o průměru 30 mm a tyto pruty 
se na každém konci přivaří k příčnému prutu, který bude 
v místě mezi čelem panelu a průvlakem. Po svaření všech 
spojů se spáry zalijí betonovou zálivkou. 

 

8.8.5. Montáž atikových trámů 

8.8.5.1. Připravenost před montáží 

 Atika bude z prefabrikovaných trámů. Před osazením musí být hotové 
zastropení předpjatými panely. Prahy se budou osazovat 24 hodin po zalití spár 
panelů, kvůli vytvrdnutí. 

 Před uložení se musí provést úprava trámů. Pro ukotvení ze spodní strany 
na průvlaky a ztužidla, se do prahů vyvrtají otvory o průměru 24 mm a hloubce 
otvoru 100 mm. 

8.8.5.2. Montážní postup 

 Trámy budou po celém obvodu objektu, kromě schodišťového prostoru. 
Jedná se celkem o 16 kusů. Ze skládky atikové prahy převeze autojeřáb. 
Skladovací plochy budou dvě. Obě v severní části podél objektu. Ze skládky S2 se 
zhotoví celá pole 4 -7. Druhá skládka bude v severo – západní části a odtud se 
dokončí zbytek etapy. Celkově se výstavby uskuteční na 2 pozice autojeřábu. Na 
vyložení 2,3 t na vzdálenost 21 m. 

Atikové trámy se budou osazovat do maltového lože o tloušťce 15 mm 
mezi prodloužené sloupy. Před zdvihem jeřábu se polovina hloubky vyvrtaných 
otvorů vyplní chemickou maltou. Autojeřáb přemístí prvek a montážníci ho 300 
mm nad místem uložení ustálí. Postupně ho vyrovnají a pomalu spouští tak, aby 
otvory přesně zapadly na trny z průvlaku (ztužidla). Po osazení se rovinnost 
zkontroluje vodováhou. 

 

8.9. Jakost a kontrola kvality práce 
Kontrola kvality práce se provádí v průběhu celého procesy výstavby. Dělí 

se na vstupní, mezioperační a výstupní. 

8.9.1. Vstupní kontrola 

 Provádí se před zahájením prací. Většinou se jedná o přejímku materiálu, 
staveniště nebo hotových konstrukcí.  
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Pokud někde nastanou rozměrové nesrovnalosti, doopraví se cementovou 
maltou. Začátek montáže se může prodloužit kvůli technologické pauze na 
zatvrdnutí malty. Závisí na rozsáhlosti oprav. 

Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí. Všechny poznatky pečlivě 
zaznamená do stavebního deníku.  

8.9.1.1. Sloupy 

 Nejprve se kontrolují již hotové konstrukce, což jsou pilotové základy se 
základovými patkami. Kontroluje se jejich geometrie jako je rovinnost a rozměry, 
dále modulová síť, jestli se neliší od projektu a vyzrálost betonu. Neporušenost 
jednotlivých hlavic pilot, čistota a navlhčení kalichu. Montážní práce se mohou 
zahájit po dosažení 70% pevnosti betonu základových konstrukcí. 

 Následuje přejímka materiálu, to znamená kontrola sloupů s konzolami 
před převzetím. Opět se ověřují rozměry a rovinnost jednotlivých kusů, jejich 
neporušenost, a jestli se tvarově rozměrově neliší od sloupů předepsaných 
projektem. Také čistota a rozměry trnů na konzolách sloupů. Kontrolují se štítky 
od výztuže podle projektové dokumentace (PD). 

8.9.1.2. Základové trámy 

 Nejprve musí být hotové sloupy. Kontroluje se svislost provedených 
konstrukcí a jejich osovost. Vyzrálost betonové zálivky. 

 Prahy se ukládajíc čistých rýh. Kontrolují se jejich rozměry a svislost hran. 
U patek jejich neporušenost a navlhčenost pro nanesení maltového lože. 

 Při přejímce proběhne kontrola rozměrů jednotlivých prvků a jejich 
neporušenost. 

8.9.1.3. Průvlaky a ztužidla 

 Před zahájením prací musí být hotové sloupy, na které se budou prvky 
osazovat a základové prahy, aby byla konstrukce částečně zpevněna. Překontrolují 
se rovinnosti a svislosti základových prahů kvůli budoucímu kladení zdících 
prvků. U sloupů se opět zkontroluje osovost a svislost, jestli během manipulací se 
základovými trámy nedošlo k odchylkám. Průvlaky a ztužidla se ukládají 
maltového lože. Podklad pod maltu musí být navlhčen. 

 Než se osadí druhé patro, musí být hotovy stropní panely. Zhodnotí se 
jejich rovinnost a rozmístění. Vyzrálost dobetonávek a betonových zálivek. Také 
rozmístění otvorů podle PD. 

 U přebírání materiálu se hledí na neporušenost, rozměry a výrobní čísla. 
Některé průvlaky mají otvory, zkontroluje se jejich rozmístění a geometrie.   
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8.9.1.4. Stropní panely 

 Před pokládáním panelů u obou pater musí být nejprve hotové 
zmonolitnění skeletu průvlaky a ztužidly. Průvlaky mají konzoly, na které se 
panely osadí. Před nanesením cementové malty budou konzoly navlhčeny. 
Kontroluje se vyzrálost zalití spojů, rovinnost a svislost uložení průvlaků. 

 U materiálu se ověřují výrobní čísla, rozměry, a rovinnost každého prvku. 
Dále jeho neporušenost a rozmístění otvorů podle PD. 

8.9.1.5. Atikové trámy 

 Musí být hotový celý skelet, než se budou ukládat střešní atikové prahy. 
Ověřují se rovinnosti a svislosti sloupů a průvlaků (ztužidel). Provedení trnů a 
zatvrdnutí chemické malty. Také čistota povrchu a jeho navlhčení. 

 Během převzetí materiálu se hodnotí kvalita dodaných prvků jako je 
geometrie, výrobní čísla, neporušenost. 

8.9.2. Mezioperační kontrola 

 Probíhá během provádění stavebních prací. Neustále se hlídá prostorové 
přesnost prováděných konstrukcí. Pro vádí ji vedoucí čety a vše zapisuje do 
stavebního deníku. 

8.9.2.1. Sloupy 

 Během montáže sloupů se dohlíží na správnost jejich osazování, 
dodržování rozměrů a technologických postupů a technologický pauz. Také se 
dbá na dodržování bezpečnostních předpisů. 

Betonová zálivka se nesmí provádět při teplotách pod + 4°C a nad + 

38°C. Při manipulaci s břemeny se předpokládá opatrnost, aby se neporušil žádný 
z prvků jak při odebíráním skládky tak při samotném osazování. 

8.9.2.2. Základové trámy 

 Dohlíží se především na postup montáže, aby byly dodrženy rozměrová 
kritéria a postup při míchání cementové malty, jakou je správné dávkování. 

8.9.2.3. Průvlaky a ztužidla 

 U těchto prvků se kontroluje hlavně postup ukládání na maltové lože a 
jednotlivé svary výztuží. Délka uložení dílců, provedení zálivky styků a ve 
druhém patře správné osazení ocelových destiček. 

8.9.2.4. Stropní panely 

 Při osazování panelů je důležité správné umístění, protože jsou dlouhé a 
těžké a je s nimi horší manipulace. Při vrtání prostupů v panelech nesmí být 
narušena výztuž panelu. Vrtá se pouze v ose dutiny, maximálně 50 mm stranou od 
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této osy. Dbá se také na svary jednotlivé zálivkové výztuže a následné vyplnění 
spár mezi panely betonovou zálivkou. 

8.9.2.5. Atikové trámy 

 Při vyvrtávání dodatečných otvorů pro ztužení se dbá na opatrnost, aby se 
prvek neporušil. 

Během ukládání prahů se musí postupovat co nepřesněji. Vyvrtané otvory 
jsou z poloviny zaplněny chemickou maltou a osazení by mělo proběhnout hned 
napoprvé správně, kvůli spojení trnů vyčnívajících z průvlaků a chemické malty 
v atikových prefabrikátech. 

8.9.3. Výstupní kontrola 

 Kontrola dokončených konstrukcí. Provádí ji stavbyvedoucí nebo vedoucí 
čety. Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

 Nejdůležitější při zhotovení jednotlivých konstrukcí skeletu je jejich 
stabilita, rovinnost a svislost. 

  

8.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti práce na 

pracovišti. S technologickými postupy a kde se nachází lékárničky, skříňky první 
pomoci a hasicí přístroje. Se zvukovými signalizacemi při možných vzniklých 
nebezpečných situacích. 

Všichni pracovníci budou nosit osobní ochranné pracovní pomůcky, jako 
jsou přilby, pracovní oděv, bezpečnostní (signalizační) vesty, pracovní obuv, 
pracovní rukavice, bezpečnostní brýle a při montáži ve výškách bezpečnostní 
popruhy. 

Při teplotě pod + 5°C a nad 38°C se opatři ochranné nápoje. Při rychlosti 
větru vyšší než 8 m/s a při zhoršené viditelnosti se nesmí pracovat s břemeny. 

 

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

Na staveništi, při provádění stavebních prací, se eliminují případná rizika vzniku 
úrazů, pokud se jim bude předcházet: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: při nedostatečném označení a zabezpečení staveniště a jeho částí, může 

vzniknout riziko úrazu jak nepovolaných osob, tak dělníků, kteří na něm pracují. 
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Opatření: označení vstupu a výstupu do staveniště. Také vjezdu a výjezdu. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: možnost úrazu během zasažení elektrického proudu. 

Opatření: dočasná stavební elektrická zařízení budou podrobovány pravidelnými 

kontrolami a používány takový způsobem, aby nebyly pro nikoho nebezpečné. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: pád z lešení 

Opatření: pojízdné lešení bude při výkonu práce stabilizováno a zajištěno proti 

posunu. Stavebník použije bezpečnostní popruhy zavěšené na montážních ocích 

sloupů. Tyto popruhy se připnou před zvednutím sloupů ze skladovací plochy. 

IV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: úraz při obsluze neproškoleným pracovníkem. 

Opatření: stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci. 

Při montáži skeletu je zakázáno, aby se autojeřáb pohyboval se zavěšeným 

břemenem. 

V. Stroje pro zemní práce 

Riziko: úraz následkem přejetí. 

Opatření: při pohybu všech mechanismů se v jejich pracovním prostoru nebudou 

zdržovat fyzické osoby. Při couvání vydávají zvukovou signalizaci. 

VI. Míchačky 

Riziko: zranění mechanizací. 

Opatření: u ručního vhazování směsi se lopatou nebude zasahovat do rotujícího 

bubnu. 

VII. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 

Riziko: zranění mechanizací, zalití směsí. 

Opatření: po dokončení plnění se zkontroluje zajištění dávkovacího zařízení a 

během ukládání směsi bude autodomíchávač ve viditelné pozici. 

VIII. Strojní omítačky 

Riziko: zasažení očí a poranění kůže stykem s chemickými směsmi. 

Opatření: strojní omítačka bude stabilní, dělníci budou mít ochranné pomůcky a 

budou srozuměni s postupem provádění. 
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IX.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 

Riziko: úraz následkem přejetí. 

Opatření: v případě přerušení nebo ukončení práce se strojem se stroj zajistí proti 

samovolnému posunu. 

X. Přeprava strojů 

Riziko: úraz následkem přejetí. 

Opatření: při přepravě, nakládání a skládání bude stroj zajištěn proti 

samovolnému posunu. Fyzická osoba, která navádí stroj, bude stát v zorném poli 

obsluhy. 

XI. Skladování a manipulace s materiálem 

Materiál se uskladní tak, aby k němu byl pohodlný přístup a možný odběr. 

Riziko: zranění následkem pádu materiálu. 

Opatření: Zajistí se stabilita uskladněného materiálu. 

XII. Příprava před zahájením stavebních prací 

Riziko: zranění následkem porušení inženýrských sítí. 

Opatření: Před zahájením stavebních prací budou všechny sítě vytyčeny a 

viditelně označeny. 

XIII. Montážní práce 

Riziko: vážné zranění nebo úmrtí následkem pádu těžkého břemena nebo pádu z 

nestabilní konstrukce. 

Opatření: Při přemístění břemen se nikdo nebude pohybovat v manipulačním 

prostoru a všichni budou dodržovat bezpečné vzdálenosti. Pohyb autojeřábu 

s břemenem je vyloučen. Všechny zhotovené konstrukce se před následnou 

montáží zkontrolují, hlavně jejich stabilita. 

 

8.10.2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Práce se přerušují v případě zvýšení rychlosti větru nad 11 m/s a poklesu teploty 
venkovního prostředí  pod - 10°C. Zhoršené viditelnosti, nižší než 30 m. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: možnost úrazu při pádu konstrukce. 

Opatření: zajistí se stabilita konstrukcí. 
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II. Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky   

 Riziko: možnost úrazu následkem pádu ochrannými pracovními prostředky. 

Opatření: bude zajištěna stabilita ochranných pracovních prostředků. 

III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko: úraz pádem předmětů a materiálů z výšky 5 m. 

Opatření: montáž okopových zarážek výšky 300 mm.  

IV. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

Riziko: zranění následkem pádu předmětů a materiálů. 

Opatření: při práci ve výšce 3 – 10 m bude vymezen ohrožený prostor šířky 1,5 m 

od volného okraje konstrukce. Při výšce nad 10 m se prostor zvětšuje na 2 m. 

V. Práce na střeše 

Riziko: vážná zranění následkem propadnutí otvorem ve střeše, pádem ze střechy.  

Opatření: po obvodu pracovního prostředí bude ochranné zábradlí a všechny 

střešní otvory budou viditelně označeny. 

 

8.10.3. Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.  

 Pracoviště bude osvětlováno denním světlem, jelikož se jedná o hrubou 
stavbu, konkrétně montovaný skelet.  

Musí být splněny hygienické požadavky na prostory pracoviště – pracovní 
prostor o rozloze 438,72 m2 splňuje podmínku světlé výšky nejméně 3,0 m při 
pracovní ploše do 2000 m2. 

 

8.10.4. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Na pracovišti musí být zajištěny únikové cesty a východy. Počet 
únikových cest stanovuje kapacita pracovníků. 

Zařízení pro poskytnutí první pomoci musí mít označení a dostupné 
umístění. 
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8.10.5. Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se kterým se mění 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů  

Bezpečnostní značky musí být z odolného materiálu a umístěny tak, aby 
byly dobře viditelné. 

Zavedou se zvukové a světelné signály v případě nebezpečí nebo rychlého 
opuštění pracoviště. 

 

8.10.6. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 

Bezpečné používání nářadí a pracovních pomůcek bude zajištěno 
proškoleným personálem. 

Bezpečný provoz strojů bude zajištěn kvalifikovanou obsluhou stroje. 

 

8.10.7. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených 
elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin 
a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

Elektrická zařízení se podle vyhlášky roztřídí do skupin podle druhu a 
rozsahu. Před uvedením do provozu musí mít zařízení zprávy o revizi a musí být 
osvědčena jejich bezpečnost. 

 

8.11. Ekologie a životní prostředí 
Stavba bude provedena na pozemku investora. Objekt  má administrativní 

charakter a jeho provoz by proto neměl ovlivňovat zdraví osob, životní prostředí, 
vodní zdroje a okolní krajinu. Stavba dále nevyžaduje realizaci bezpečnostních a 
ochraných pásem. 

V průběhu stavebních prací na staveništi vznikají stavební odpady. 
Všechny odpady se budou ukládat do příslušných kontejnerů. Obaly od použitých 
materiálů se roztřídí podle zákona 477/2001 Sb. Zákon o obalech na opakovaně 
použitelné, vratné nebo na obaly, ze kterých se stane odpad.  

 Do kontejnerů se budou ukládat odpady rozdělené podle vyhlášky 
381/2001 Sb. Katalog odpadů. Jedná se o odpady: 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 
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17 04 05 Železo a ocel 

Podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech budou kovy následně 
zlikvidovány. Podle § 11 Přednostní využívání odpadů téhož zákonu, budou beton 
a cihly recyklovány a znovu použity.  

Při hutnění zásypů budou použity vibrační válec a vibrační pěch. Tyto 
mechanismy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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nářadí 

[11]  Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických 
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických 
technických zařízeních) 
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10.1. Zásady záruky 
 Ve smlouvě o dílo je uvedena délka záruční lhůty. Závady, které vzniknou 
nevhodným užíváním, neprováděním údržby, nebo zásahy do konstrukcí, se 
záruka nevztahuje. Tento manuál je zhotoven, proto, aby uživatel věděl, jak objekt 
využívat. 

 

10.2. Administrativní areál 

10.2.1. Popis objektu 

Objekt: Polyfunkční dům, nepodsklepený, dvě podlaží 

Parcela: 2624/3 

Rozloha pozemku: 1 557 m2 

Zastavěná plocha: 437,82 m2 

Účel: Skladovací a distribuční plocha je v přízemí, zde je také zázemí firmy - 
administrativně provozní plochy.  V 1. patře administrativní plochy jsou dva 
firemní byty. 

Zemina: plastické jíly 

Způsob založení objektu: železobetonové piloty ze železobetonu C30/37, 
odolného do agresivního prostředí (XA2 – vliv chemických sloučenin, středně 
agresivní prostředí) a prefabrikované základové pasy ze železobetonu C25/30, 
XC2 (koroze způsobená karbonatací – prostředí mokré, občas suché) 

Konstrukční systém: Montovaný skelet, sloupy s konzolami. 

Výplňové zdivo obvodové: Ytong tl. 400 mm 

Vnitřní ztužující zdivo: Porotherm tl. 300 mm 

Příčky: Sádrokartonové konstrukce Knauf tl. 115 mm, 125 mm, 255 mm 

Stropní konstrukce: Nosnou částí jsou předpjaté stropní panely Partek tl. 320 mm. 
Povrchová úprava jsou SDK podhledy. 

Střešní konstrukce: Plochá pochozí střecha. Spádové klíny z polystyrenu 

Fasáda: Kontaktní zateplovací systém s omítkou, sokl z marmolitu (dekorativní, 
voděodolná omítka). V místě schodiště prosklená fasáda. 

Schodiště: ocelová schodnice se stupni z pochozím tvrzeného skla 

Výtah: prosklený 

Okna: Hliníková. 



150 

 

Dveře: Většinou s obložkovou zárubní, dřevěné. V místě schodiště a vstupní jsou 
s ocelovou zárubní, protipožární. 

Povrchy podlah: Keramická dlažba, koberec, parkety. 

Povrchy stěn: Malba, keramické obkladačky. 

Speciální konstrukce: Fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, vzduchotechnika, 
„inteligentní dům“. 

10.2.2. Udržování vnitřního prostředí 

10.2.2.1. Sedání 

Objekt má kombinované základy. Vrtané piloty a základové pasy jsou ze 
železobetonu do agresivního prostředí (XC3, XA2) a základová deska z prostého 
betonu (C12/15). Nosná konstrukce stavby je z montovaného skeletu a výplňové 
zdivo z pórobetonových tvárnic YTONG. Konstrukce je zpevněna ztužujícími 
stěnami z cihelných bloků POROTHERM. Stropní konstrukce je řešena stropními 
panely Spiroll. V místě výtahové šachty je trapézový plech, který slouží jako 
ztracené bednění. Plochá střecha je provedena z polystyrenových spádových 
klínů. Jedná se o novostavbu, která je založena v plastických jílech. Předpokládá 
se, že stavba si v následujících letech “sedne“. Sednutí skeletové konstrukce může 
tlačit ne výplňové zdivo a způsobit vlasové trhliny v omítce. Vzniklé trhliny se 
zastěrkují pří dalším malování. 

10.2.2.2. Vlhkost 

Při postupu výstavby objektu dojde k provádění technologií mokrých 
procesů, jako je zdění, betonování, omítání atd., při kterých se může vyskytnout a 
projevit vlhkost. Tato tzv. zabudovaná vlhkost se může projevit např. objevením 
skvrn vápenných výkvětů na stěnách.  

Okenní výplně 
otvorů jsou z hliníkových 
oken. Při odpařovaní 
vlhkosti dochází k rosení 
nebo kondenzaci vodních 
par na stěnách a mohou 
vzniknout plísně. Rosení 
nebo kondenzace by neměla 
být vnímána jako vada, ale 
jako důsledek 
momentálních podmínek 
v interiéru nebo nesprávné 
užívání místnosti.  

Teplota °C v 

místnosti 
Teplota rosného bodu °C 

20 5,99 9,26 12 14,36 16,44 18,31 

21 6,89 10,18 12,84 15,32 17,42 19,3 

22 7,78 11,1 13,88 16,27 18,39 20,28 

23 8,68 12,02 14,81 17,23 19,36 21,27 

24 9,56 12,93 15,75 18,19 20,33 22,26 

25 10,46 13,85 16,69 19,14 21,3 23,24 

relativní vlhkost 

% 
40% 50% 60% 70% 80% 90% 
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Možnost kondenzace se ověřuje dotykovým teploměrem přiloženým na 
stěnu. Při různé teplotě v místnosti a relativní vlhkosti vzduchu bude mít určené 
místo teplotu v oblasti rosného bodu (viz tabulka). 

Z dotykového teploměru se přečte hodnota a dosadí do tabulky. Tabulková 
hodnota znázorňuje, při jaké interiérové teplotě vlhkosti vzduchu dochází ke 
kondenzaci na měřeném místě. 

Vlhkost na stěnách se eliminuje vytápěním a pravidelným intenzivním 
větráním. Pravidelné větrání nucené je nezbytné především v místnostech s vyšší 
relativní vlhkostí vzduchu např. v koupelnách, WC, kuchyních, sklepeních.   

Větrání místností by mělo probíhat v pravidelných intervalech (cca každé 
dvě hodiny) a to krátce a intenzivně. Při větrání nesmí dojít k ochlazení vnitřních 
povrchů. 

Používání mikroventilace je další způsob, jak zamezit vzniku plísní. Je to 
pohodlnější způsob větrání, jelikož se tak větrá permanentně a nedochází 
k prudkému ochlazení konstrukcí jako při intenzivním větrání. 

10.2.3. Udržování výrobků 

10.2.3.1. Nosné prvky 

Objekt má kombinované základy. Vrtané piloty a základové pasy jsou ze 
železobetonu do agresivního prostředí (XC3, XA2) a základová deska z prostého 
betonu (C12/15). Nosná konstrukce stavby je z montovaného skeletu a výplňové 
zdivo z pórobetonových tvárnic YTONG. Konstrukce je zpevněna ztužujícími 
stěnami z cihelných bloků POROTHERM. Stropní konstrukce je řešena stropními 
panely Spiroll. V místě výtahové šachty je trapézový plech, který slouží jako 
ztracené bednění. Plochá střecha je provedena z polystyrenových spádových 
klínů. Jedná se o novostavbu, která je založena v plastických jílech. Předpokládá 
se, že stavba si v následujících letech “sedne“. Sednutí skeletové konstrukce může 
tlačit ne výplňové zdivo a způsobit vlasové trhliny v omítce. Vzniklé trhliny se 
zastěrkují pří dalším malování. 

Drobné zásahy do konstrukcí je možné provádět pouze do svislých 
nosných konstrukcí a to až po ověření umístění rozvodů instalací pod omítkou, z 
důvodu možnosti narušení nebo přerušení např. rozvodů el. instalací. Při 
zhotovování například nových rozvodů, polic atd., by se mohl narušit rozvod 
instalace. Poškození rozvodů nelze reklamovat. Obvodové stěny byly navrženy na 
energetickou ochranu stavby a vrtáním do zdiva také mohou vzniknout tepelné 
mosty. Do vodorovných nosných konstrukcí a schodišť, jsou zásahy nepřijatelné. 

           Při osazování stropních háků pro zavěření svítidel je nutné používat 
příslušné hmoždinky osazené do vyvrtaných otvorů v betonu.   
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10.2.3.2. Nenosné prvky 

Sádrokartonové příčky 

Vnitřní sádrokartonové konstrukce 
nejsou nosné, plní funkci dělících stěn. Příčky 
jsou od firmy KNAUF a konkrétně se jedná o 
příčky W111 a W115. Na tyto konstrukce 
nelze zavěšovat předměty, které mají větší 
zatížení než 0,4KN/m délky příčky. Dle grafu 
se snadno určí maximální zatížení. Např. pro 
skříňku hloubky 30 cm a šířky 80 cm je 
maximální hmotnost 50 kg. 

Do vyvrtaných otvorů v příčce je nutné použít speciální hmoždinky pro 
SDK konstrukce, plastové nebo ocelové do dutých stěn, protože běžné hmoždinky 
se časem uvolňují. 

Před zásahem do příček je nutné si vždy ověřit umístění rozvodů 
elektroinstalací a vodoinstalací podle výkresové dokumentace případně-pomocí 
vyhledávacího přístroje, aby nedošlo k narušení nebo přerušení instalací. 

Skleněná příčka kanceláří 

Sestava skleněných tabulí z kaleného bezpečnostního skla, které jsou na 
spodním a horním okraji přichyceny v hliníkových U profilech.  

Konstrukce slouží pouze jako oddělení prostoru v kancelářích. Do stěny 
jsou jakékoli zásahy nepřípustné. Na příčku se nesmí zavěšovat žádné předměty a 
žádné hmotnější předměty se o ni nesmí opírat. Hrozí prasknutí konstrukce.  

Drátěná příčka 

Dělící konstrukce ve skladech z drátěného pozinkovaného pletiva. Rámy 
z ocelového plechu jsou vyplněny drátěnou mříží, jejíž dráty jsou svařeny ve 
všech bodech, což má za následek vysokou pevnost a únosnost. Příčka je zavěšena 
na nosných sloupech. Konstrukce je nenáročná na údržbu. 

Schodiště, chodby   

Trojramenné schodiště je provedeno jako ocelové s keramickými stupni. 
Nachází se v přízemí a pokračuje do prvního patra. Ze schodiště je vstup do 
společného prostoru chodby a odtud do technické místnosti. V přízemí je podlaha 
s povrchovou úpravou z keramických dlaždic.  Okolí schodišťového prostoru a 
přilehlé místnosti mají stejnou skladbu podlahy.  

Tyto podlahy vyžadují pravidelnou a správnou údržbu. Tato údržba je 
popsána v technických listech od výrobce. Může se kromě tradičních přípravků 
použít voda se saponátem. Vyloučené je použití kyselin a louhů. Tyto chemické 
látky narušují povrch dlaždic a mohou způsobit i změnu v zrnitosti. To je důležité 
především u schodišťových stupňů, které mají speciální protiskluzovou úpravu. 
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Podhledy 

 Ze sádrokartonových podhledů se nečistoty mohou vyčistit měkkým 
kartáčem nebo vysavačem. K odstranění se může použít i navlhčená houba. 
Nesmí se použít čistidla s abrazí. Pokud je poškození rozsláhé, musí se desky 
vyměnit. 

Výtah 

 Výtah slouží pro přepravu osob jen do té nosnosti, na kterou je 
dimenzován. Výtahem se nesmí převážet vyšší počet osob. V případě poruchy 
zavolejte servisní pracovníky. Nikdo jiný nemá pravomoc výtah opravovat. Bez 
zajištění servisu není dovoleno výtah uvést do provozu. Provádějte pravidelné 
kontroly. 

 Prosklený výtah udržujte v čistotě pomocí teplé vody se saponáty a 
hadříků. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazí. 

10.2.3.3. Okna a dveře 

Dveře 

Hlavní vstup je tvořen hliníkovými dveřmi, které slouží jako únikový 
východ. Ve schodišťovém prostoru jsou protipožární dveře a ve zbylém interiéru 
jsou dveře dřevěné s obložkovou zárubní. 

Dveřní výplně uvnitř objektu vyžadují minimální údržbu, suchým nebo 
mírně navlhčeným hadříkem. Nesmí se používat voda s chemickými prostředky, 
rozpouštědly a abrazivními směsmi, pouze saponát. Jinak by se povrch dveří mohl 
poškodit. Jedenkrát za rok je, v případě potřeby, možné namazat dveřní závěsy 
mazacím tukem. 

U protipožárních dveří probíhá kontrola expanzního pásku jednou za tři 
měsíce, kontrola provozu jednou za rok. Funkce samozavírače nesmí být 
blokována, z bezpečnostních důvodů. 

Okna 

Všechna okna v objektu jsou hliníková. Okna otvírejte s citem, a zabraňte 
poškození okna v důsledku narážení do stěn. Manipulace s kličkou, jako je změna 
polohy otvírání, se smí provádět pouze při zavřeném křídle. Mezi okenní křídlo a 
rám nevkládejte jakékoli překážky, na křídlo se nesmí zavěšovat žádné předměty 
a okna nenechávejte otevřená bez dozoru. Okna umývejte zevnitř prostoru a 
v žádném případě se nesmí stoupat na parapety, které pro to nejsou dimenzovány. 
Mohlo by dojít jak k poškození konstrukce a omítky, tak i k úrazu osoby na 
parapetu. Na venkovní parapet volně nepokládejte předměty, které by mohly 
spadnout a následně zranit osoby pohybující se pod okny. 

Hliníková okna jsou téměř bezúdržbová, pouze jako občasné očištění 
mokrým hadříkem od ulpělého prachu. Umývání provádějte běžným prostředkem 
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na mytí oken. Nepoužívejte abrazivní materiály, technická rozpouštědla a ředidla, 
mohlo by dojít k poškození skleněné tabule i hliníkového rámu. Pohyblivé části 
kování se jednou ročně doporučují promazat například technickou vazelínou. Se 
stejnou frekvencí se také kontroluje stav opotřebení prvků. Před zimním obdobím 
se musí potřít gumové těsnění glycerinem. 

Omítky, malby 

 Stavba se v průběhu let užívání mění z hlediska sedání dotvarování. 
Mohou vzniknout prasklinky na fasádních omítkách a vnitřních malbách. Při 
větším vzniku prasklinky se musí místo odstranit seškrábnutím a následně vyplnit 
stěrkou s vyšší plasticitou. 

 V případě malby se u větších prasklin musí provést nová. 

10.2.3.4. Povrchy  

Údržba suchým čištěním – mop, měkký smeták, vysavač. Mokrým 
čištěním – čisticí prostředek + voda. 

Obklady a dlažby 

 Udržování keramických dlažeb obkladů se provádí omýváním teplou 
vodou a saponátem určeným pro tento povrch. Nesmí se použít kyseliny. 
V případě většího znečištění (olejové skvrny) se použije prostředek na sanitu. 
Všechny prostředky musí být bez abrazivních složek, aby nedocházelo k obrusu 
vzorku. Může dojít i ke změně barevného pigmentu. U obkladů se udržují i 
spárovací hmoty. Jednou za 8 – 10 let se provede ochranný nátěr. 

Dřevěné podlahy 

 Aby si podlaha udržela hezký vhled, je nutné ji vhodně chránit před 
mechanickými vlivy a vlhkostí. V místnosti udržujte teplotu na 20 – 22 °C a 
relativní vlhkost vzduchu na 45 – 50%. V případě vyšší vlhkosti se podlaha může 
deformovat vydutím nebo vzedmutím. Nízká vlhkost vzduchu může podlahu 
poškodit nenávratně. 

Před znečištěním z venkovního prostředí umístěte rohožku na očištění bot 
ve vstupních prostorech. U pohyblivého nábytku opatřete nožky nábytku 
filcovými podložkami a kolečkovým židlím pořiďte gumová kolečka nebo 
kolečka s měkčeným povrchem. 

Při pravidelné údržbě leštidly se musí nejprve odstranit předešlá leštidla a 
vosky. 

Koberce 

Běžná údržba znamená odstranění nečistot v podobě vysávání 
kobercových ploch podle potřeby. V případě většího znečištění použije čisticí 
prostředky určené pro typ koberce. Vyvarujte se bělidlům, ředidlům a jiným 
čistidlům, které by mohly změnit povrch a barvu koberce. 
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10.2.4. Údržba zeleně 

 Rostliny a keře mají v průběhu roku různé fáze. V letním období je nutná 
zálivka. Celoročně se odstraňují poškozené nebo odumřelé části rostlin a provádí 
se kontrola napadení škůdců. V případě napadení se opatří nástřikem proti 
záškodníkům. 

 Travnaté plochy se celoročně odstraňují od větví a kamenů. V létě se 
zavlažují. Pravidelně se hnojí. 

 Stromy mají celoroční pravidelnou zálivku a odstraňování odumřelých 
nebo poškozených větví. Také se kontrolují od napadení škůdců v průběhu 
celého roku. Pravidelně se hnojí.  

10.2.5. Komunikace 

 Okapové chodníčky a komunikace areálu se musí pravidelně udržovat, 
zejména v zimním období (odházení sněhu, posyp). V letních měsících se 
zametají. 

 Komunikace jsou odvodněny odvodňovacím žlabem do retenční nádrže. 
Obě tyto konstrukce se pravidelně kontrolují. V případě ucpání vpusti od 
napadaných listů se musí vyčistit. 

10.2.6. Údržba instalací 

V koupelnách jsou pákové baterie, kterými se ovládá intenzita průtoku a 
teplota. Teplá voda je směrem doleva a studená doprava. 

10.2.6.1. Koupelny 

Sprchovací kouty, vany 

 Vany i sprchovací kouty mají automatické odtokové komponenty. Čištění 
sifonu pod odtokovým žlabem, se provede svrchu. Zvedne se uzávěr odtokového 
žlabu a vyjmou se pevné částice. Poté se aplikuje příslušný čisticí prostředek. 
Odstraňování nečistot z povrchů van a sprchových koutů provádějte standardními 
čistidly, která neobsahují abrazivní částice. Nepoužívejte mechanické prostředky, 
jako jsou drátěnky neobrusné látky, poškodil by se tak povrch. 

Umyvadla a klozety 

 Koupelny pro kanceláře i byty mají standardní umyvadla a klozety. 
Umyvadla jsou opatřena automatickými odtokovými komplety a zápachovými 
uzávěrkami lahvového typu, což umožňuje snadné čištění.  

Toalety jsou osazeny Geberit systémem s ovládací deskou, která umožňuje 
ekonomické splachování. Dělená deska má dvě tlačítka – větší pro vyšší objem 
vody a menší pro nižší objem. 



156 

 

 Nedoporučuje se do odpadu vylévat vodu s hrubými mechanickými 
nečistotami, které by mi mohly ucpat kanalizační potrubí. Pokud by tento případ 
nastal, zavolejte správce objektu. Doporučuje se jednou za rok vyčistit všechny 
sifony od nečistot a propláchnout čistidlem pro plastové výrobky. 

 Povrchy zařizovacích předmětů se čistí běžnými čisticími prostředky bez 
použití mechanických nástrojů jako je například drátěnka. Nenávratně by 
poškodily povrch výrobků. Termoplastová sedátka by se neměla čistit savem, aby 
nedošlo ke žloutnutí. Doporučuje se omývat sedátka hadříkem a teplou vodou 
s mýdlem. Vytřít do sucha. 

 V případě dlouhodobého neužívání zařizovacích předmětů zajistěte 
občasné zalití sifonů vodou. Obzvláště v letním období, aby nevyschla vodní 
clona v sifonech. 

10.2.6.2. Vytápění 

 Zdrojem tepla a chladu jsou tepelná čerpadla umístěna na střeše budovy. 
Odtud vede topná voda vedena do strojovny a odtud do otopných těles. 

 Otopná tělesa (OT) se nesmí zakrývat nebo obestavit nábytkem, kvůli 
snížení tepelného výkonu. Před zahájením topné sezony se doporučují vyčistit od 
napadaného prachu. Nejlépe navlhčeným kartáčem. Také se musí odvzdušnit, což 
se provádí odvzdušňovacími ventily. Při údržbě povrchu těles nepoužívejte 
čistidla s abrazivními složkami, aby se nepoškodil práškový lak, ze kterého mají 
OT povrchovou úpravu. Na OT se nesmí stoupat ani je jinak nadměrně zatěžovat. 

10.2.6.3. Vzduchotechnika 

 VZT jednotky jsou bezúdržbové. Jednou ročně se provede funkční 
kontrola. V případě problému zavolejte servisní službu. 

10.2.6.4. Elektroinstalace 

 Jelikož se jedná o inteligentní dům, při vzniku poruchy elektroinstalací 
zavolejte servisní službu. Opravu provádí jen kvalifikovaný pracovník. 

 U jednoduchých instalací, jako jsou například viditelná svítidla, lze opravit 
svépomocí. Dbejte na bezpečnost a zajistěte odpojení od zdroje. 

10.2.7. Kanalizace 

 Dešťová voda je ze střechy odváděny okapy, které se při zanesení listí 
musí vyčistit. Pravidelné= čištění se doporučuje jednou za rok. 

Splašková kanalizace se v případě ucpání čistí fekálním vozem přes 
revizní šachtu. 
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10.2.8. Zámečnické a klempířské konstrukce 

 Schodišťové zábradlí, madla, venkovní parapety, okapy a markýzi budou 
opatřeny ochrannými nátěry nebo povrchovou úpravou (pozinkování). 

 Při poškození povrchu jednotlivých konstrukcí se musí porušené místo 
opravit, aby nedocházelo ke korodování. Odstraňování nečistot se provádí 
standardními prostředky bez abrazivních částic. 

Na konstrukce se nezavěšují žádné prvky, které by mohly přetížit a 
poškodit konstrukce. 

10.2.9. Revize a prohlídky – doporučená četnost 

Elektro silnoproud       1x / 5 let 

Elektro slaboproud      1 x / 8 let 

Rozvody kanalizace – kontrola těsnosti   1x / 10 let 

Rozvody vodovodního potrubí – kontrola těsnosti  1x / 10 let 

Kontrola vzduchotechniky, vyčištění   1x / 5 let 
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11. ZÁVĚR 

 Záměrem práce bylo navrhnout technologický projekt pro realizaci 
administrativní budovy v Praze. 

 Hlavním úkolem bylo najít nejoptimálnější řešení z hlediska zdrojů, aby 
výstavba byla rychle provedena a současně byla ekonomická. Při tvoření 
časového plánu jsem musela vyřešit posloupnosti jednotlivých stavebních prací, 
aby v době technologických pauz byly pracovní stroje a dělníci plně využiti.  

Ve výkresech zařízení staveniště jsem navrhovala umístění jednotlivých 
skládek, strojů a objektů potřebných pro chod staveniště. Musela jsem se zamyslet 
nad zvolením zvedacího mechanismu, aby osadil všechny potřebné prvky a aby se 
pohodlně pohyboval po staveništi. K této části patří také ekonomické zhodnocení 
dvou jeřábů. 

V dalším zadání jsem popisovala možnosti znehodnocení jednotlivých 
konstrukcí a výrobků z hlediska uživatele a vytvořila část manuálu, podle které by 
se měl uživatel pro pohodlné provozování objektu řídit. 

Nakonec jsem pomocí programu shrnula všechna bezpečnostní rizika, 
která mohou v průběhu realizace a pozdějším užívání vzniknout a také jejich 
opatření. 
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12. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1]  Podklady 

[2]  Stavební stroje, Ing. Petr Maršál  

[3]  Bakalářská práce – Stavebně technologická etapa prací vnitřních 
dokončovacích při přestavbě kina na společenský sál v Bechlíně, Pavlína 
Smolková  

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

 [6]  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost                  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 

[7]  Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
nařízení vlády č. 68/2010 Sb.  

[8]  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

[9]  Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se kterým se mění nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů  

[10]  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 

[11]  Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických 
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických 
technických zařízeních) 

[12]  Zákon č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech 

[13]  Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

[14]  Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

[15]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

 [16] www stránky 
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13. SEZNAM PŘÍLOH 

1. Výkresy zařízení staveniště 

2. Časový plán hlavního stavebního objektu 

3. Rozpočet hlavního stavebního objektu 

4. Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů pro celou stavbu 

5. Kontrolní a zkušební plány pro hrubou stavbu 

6. Časový a finanční objektový plán 
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