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ABSTRAKT 
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technologickému projektu, která uvádí základní informace o stavb�. Obsahem je �e�ení objektu hrubé 
stavby ze strany finan�ního, stavebn� technologického, tak i �asového. Stavebn� technologické �e�ení je 
vzta�eno na monolitické práce. 

ABSTRACT 

Building Technology project deals with the processing of the necessary documents and documentation for 
implementation  shell of the building of the Academy of Sciences in Prague Dejvice. At the beginning of 
the technical report on the building technology project, which provides basic information about the 
construction. Content is the solution of the building construction site by the financial, structural and 
technological and time. Construction technology solution is based on monolithic work. 
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ÚVOD: 

P�edm�tem mé diplomové práce je stavebn� technologický projekt objektu Akademie v�d v Praze 
Dejvicích. Projekt je zam��en na hrubou stavbu stavebního objektu SO 120 Budova �B�. Projekt �e�í 
zpracování pot�ebných podklad� a dokument� pro realizaci hrubé stavby tohoto objektu. Zpracování 
z hlediska stavebn� technologického, finan�ního a také z hlediska �asového. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB�

1.1. Identifika�ní údaje investora: 

Název stavby : A+B - Rekonstrukce a dostavba centrální �ásti areálu Ústavu 
 organické chemie a biochemie AV �R, v.v.i. 

   
Charakter stavby : Rekonstrukce a dostavba 
Místo stavby : Flemingovo nám�stí 542/2, 166 10  Praha 6 � Dejvice 
Katastrální území : 729 272 Dejvice 

Investor-Stavebník : Ústav organické chemie a biochemie AV �R, v.v.i. 
   Flemingovo nám�stí 542/2, 166 10  Praha 6 
  

Termín zahájení stavby: 12/2013  
Termín dokon�ení stavby: 3/2015 

(Termíny zahájení a dokon�ení jsou brány pouze pro hrubou stavbu) 
  

2. �LEN�NÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Stavební objekty: SO 110 � Budova A (±0=215,090; h	eben=235,850, v��=246,60) 
   SO 120 � Budova B (±0=215,090; atika 4.NP=226,960,  
         atika 5.NP=2230,010) 
   SO 210 � Vjezdový objekt a skald technických plyn�
   SO 211 � Sklad technických plyn�
   SO 212 � Sklad odpad� (±0=210,100; atika=213,700) 

SO 220 � Oplocení  
   SO 230 � Drobná architektura 
   SO 260 � Kolektor 
   SO 270 � Op�rná ze

   SO 280 � Spojovací chodba 
   SO 290 � Nájezdová rampa 
   SO 300 � Zpevn�né plochy � vozovka 
   SO 310 � Zpevn�né plochy � chodník 
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3. POPIS STAVENI�T�

Zájmová oblast ÚOCHB AV �R, v.v.i. je situována poblí� centra Dejvic v návaznosti na komplex 
technických vysokých �kol severozápadn� od Vít�zného nám�stí. V bezprost	ední blízkosti se v sou�asné 
dob� provádí rekonstrukce budovy �VUT (fakulta architektury). Staveni�t� zabírá plochu celého 
m�stského bloku ur�ujícího Flemingovým nám�stím a ulicemi Bechy�ovou, Kolejní, Zelenou 
a Stavitelskou. 

Terén staveni�t� je rovinný a� mírn� sva�itý s celkovým p	evý�ením p	ibli�n� 5 metr� na délku 
150 metr� se stoupáním od východu k západu. D�le�itým urbanistickým prvkem mimo vlastní p�vodní 
historické budovy je rozsáhlá vzrostlá zele�, a to jak p	ed pr��elím budovy, tak uvnit	 areálu. 

3.1 Druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� dle KN a jejich 

sou�astné vyu�ívání 

3.1.1 Pozemky dot�ené zám�rem na zm�nu v území 

obec katastrální 
území 

parcelní 
�. 

druh pozemku podle katastru nemovitostí vým�ra[m2

] 

Praha 6 Dejvice 638/1 Zastav�ná plocha � ob�. vyb. 4 640 

Praha 6 Dejvice 638/2 Zastav�ná plocha� ob�. vyb. 822 

Praha 6 Dejvice 638/3 Zastav�ná plocha a nádvo	í 88 

Praha 6 Dejvice 639 Ostatní plochy � zele� 468 

Praha 6 Dejvice 640 Ostatní plochy � zele� 462 

Praha 6 Dejvice 641/1 Ostatní plochy � zele� 6 428 

Praha 6 Dejvice 641/3 Zastav�ná plocha � jiná st. 135 

Praha 6 Dejvice 641/4 Zastav�ná plocha � tech. vyb. 112 

Praha 6 Dejvice 641/5 Zastav�ná plocha � tech. vyb. 74 

Praha 6 Dejvice 641/11 Zastav�ná plocha a nádvo	í 11 

Praha 6 Dejvice 641/12 Zastav�ná plocha a nádvo	í 29 

Praha 6 Dejvice 4270 Ostatní plochy � ost. komunikace 7 047 

Praha 6 Dejvice 4271 Ostatní plochy � ost. komunikace 3 582 

Praha 6 Dejvice 4281 Ostatní plochy � ost. komunikace 2243 

3.1.2 Údaje o sou�asném stavu vyu�ívání pozemk� a stavbách na nich 

− Pozemek 638/1 - Zastav�ná plocha � ob�. vyb. � Hlavní historická budova ÚOCHB z 20. let 20. 
století s laborato	emi, kancelá	emi a reprezenta�ními prostory p	edná�kového sálu a knihovny 
(budova �A�) 

− Pozemky 638/2, 638/3, 641/3, 641/4, 641/5, 641/11, 641/12 - Zastav�ná plocha a nádvo	í, jiná 
stavba, technické vybavení � Drobné jednopodla�ní a� dvoupodla�ní skladovací a technické 
objekty z r�zných období 



16 

− Pozemek 641/1 � Ostatní plochy � zele� - Plocha zahrady s p��ími a pojí�d�nými 
komunikacemi, na plochách rostou vzrostlé stromy 

− Pozemek parc.�. 4270 - Ostatní plochy � ost. komunikace � Chodník pro p��í a vozovka v ulici 
Bechy�ov�

− Pozemek parc.�. 4271 - Ostatní plochy � ost. komunikace � Chodník pro p��í v ulici Kolejní 
− Pozemek parc.�. 4281 - Ostatní plochy � ost. komunikace � Chodník pro p��í a vozovka v ulici 

Stavitelské 

4. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKT�

SO 110 � Budova A (±0=215,090; h�eben=235,850, v��=246,60) 
Stavebním zám�rem pro budovu A, je její rekonstrukce. Cíl rekonstrukce je vytvo	ení budovy 
s v�deckými pracovi�ti, jejich� základní skladebnou jednotku tvo	í laboratorní pracovi�t� s navazujícím 
vyhodnocovacím �kancelá	ským� prostorem, pracovi�t�m vedoucího týmu, p	ístrojovou laborato	í a 
nezbytným skladem.  
Uvedená v�decká pracovi�t� v historické budov� zaujímají celou její východní �ást a JZ k	ídlo 1.PP, 1.NP 
a 4.NP její západní �ásti. 

Do východní �ásti �tvrtého nadzemního podla�í st	edního k	ídla hlavní budovy, jeho� p�dorysné schéma 
se ji� mírn� li�í od p	edchozích, je situován úsek vedení ústavu, který tak má p	ímou návaznost na prostor 
sou�asné knihovny zm�n�ný na jednací � zasedací místnost, na p�vodní reprezenta�ní schodi�t� dopln�né 
o výtahy i na víceú�elový prostor v pátém podla�í, prostor v��e. Tento prostor je p	ístupný po nov�
navr�eném dvouramenném schodi�ti vlo�eném do osy schodi�t� hlavního, p	i�em� byl uvoln�n prostor 
st	ední chodby, v sou�asné dob� zastav�ný dodate�n� vlo�eným ocelovým schodi�t�m � �tvrté podla�í 
tak získává novou kvalitu s plnohodnotnou chodbou probíhající nep	eru�en� celým podla�ím. V západní 
�ásti tohoto k	ídla je situována redakce a pracovi�t� a server IT pro celý ústav. 
Západní �ást 3.NP je v�nována úseku teoretické chemie. V ni��ích podla�ích pak univerzálním 
obslu�ným provoz�m navazujícím na shroma�
ovací prostory ve st	ední �ásti � tj. gastronomické 
provozy a knihovna se studovnou a reprografií ve 2.NP jako zázemí p	edná�kového sálu, v SZ k	ídle je 
pak v 1.PP situována laborato	 poloprovozu, sklá	ská dílna a prostory pro zásobování gastronomického 
úseku z úrovn� dvora. Do 1.PP st	edního k	ídla v návaznosti na hlavní vstup jsou situovány centrální 
�atny a umývárny zam�stnanc�. 

Budova A  se skládá z centrální �ásti dopln�né �ty	mi k	ídly do tvaru velkého písmene X. 
Konstruk�ní systém objektu je podélný st�nový se t	emi trakty. Dva obvodové trakty s p	evládajícím 
rozponem okolo 5m jsou vyu�ívány pro kancelá	e a laborato	e event. zázemí objektu St	ední trakt se 
sv�tlým rozponem 2,2m je komunika�ní. St�ny objektu jsou vyzd�ny z plných cihel. Tlou��ka nosných 
st�n se pohybuje od 750-950mm. St�ny jsou oslabeny vestav�nými svislými v�tracími pr�duchy tlou��ky 
150mm. Stávající stropy objektu jsou tvo	eny �elezobetonovým monolitickým tráme�kovým stropem. 
Deska tlou��ky 85mm je dopln�na tráme�ky 150x360. P	evládající osová vzdálenost tráme�k� je 1,5m.  

SO 120 � Budova B (±0=215,090; atika 4.NP=226,960, atika 5.NP=2230,010) 
Nov� navrhovaný objekt svým tvarem, v nadzemních podla�í, p	ipomíná tvar sférického trojúhelníku. 
Objekt bude slou�it jako budova pro laborato	e organické chemie. 
P�dorysem objektu v nadzemní �ásti je sférický trojúhelník, orientovaný tak aby sledoval bo�ní k	ídla 
budovy A. Svým umíst�ním zvýraz�uje osu symetrie historického objektu. Charakteristickým rysem nov�
navrhovaného objektu jsou horizontální stínící lamely, které st	ídáním 3 pou�itých materiál� vytvá	í na 
fasád� zajímavou grafiku a zárove� zabezpe�ují tepelnou a sv�telnou pohodu v interiéru. 
Nadzemní podla�í krom� prvního (je z�ásti zapu�t�no do terénu) jsou navr�ena pro v�decký výzkum 
oboru organické chemie. Základní skladebný modul tvo	í vlastní laborato	 pro cca 7 osob (8 digesto	í) 
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s navazujícím vyhodnocovacím pracovi�t�m s �kancelá	ským� vybavením s PC. Pro dva takové moduly 
je navr�ena kancelá	 vedoucího v�deckého týmu, na jednom podla�í s �esti moduly jsou dále k dispozici 
dv� p	ístrojové laborato	e, sklady, seminární místnost s �ajovou kuchy�kou a nezbytná hygienická 
a technologická za	ízení. 
Objekt má ve svém t	etím a �tvrtém podla�í p	ímé provozní napojení na hlavní historickou budovu �A� 
nadzemním uzav	eným koridorem navazujícím na dv� mezipodesty hlavního reprezenta�ního schodi�t�, 
v p	ímé návaznosti na hlavní vstup z Flemingova nám�stí. 
První nadzemní podla�í, �áste�n� zapu�t�né do terénu, p	ístupné pouze ze severní strany pro zásobování, 
obsahuje p	edev�ím sklady chemikálií ve slo�ení dle p	edaných podklad� provozn� ukon�ené prostory 
výdeje a bezobslu�ného �samovýdeje�, které navazují dále na vertikální osu se schodi�t�m a výtahem 
propojujícími v�echna laboratorní podla�í. 
Na tomto podla�í jsou dále navr�eny dílenské a skladové prostory nahrazující �áste�n� objekty v tomto 
prostoru demolované, dále pak nová trafostanice a rozvodny s kapacitou pro celý areál ÚOCHB. 
První podzemní podla�í zaujímají centrální �atny a umývárny, sklady materiálu spot	ebního a dal�ího dle 
p	edaných podklad�, gará�e pro 12 osobních automobil�, strojovny pro zdroje rozvod� laboratorních 
médií a dal�í drobné technologické prostory 
Druhé podzemní podla�í je prostorem strojoven a rozvod� vzduchotechniky (spole�né pro budovy �A� 
i �B�). Je zde rovn�� situována vým�níková stanice a strojovna zdroj� chladu (spole�né pro budovy �A� 
i �B�). 

Klí�ovými provozy nov� navr�eného t	etího podzemního podla�í jsou serverovna se servisním 
pracovi�t�m pro úsek teoretické chemie a sklad knih. V souladu se sou�asnými trendy vyu�ití knihoven 
a s nárustem po�tu svazk� je oproti stávajícímu stavu kladen v�t�í d�raz na moderní klimatizované 
a zárove� prostorov� úsporné ulo�ení knih v sesuvných regálech � oproti sou�asné kapacit� 49 tisíc 
svazk� je navrhovaná kapacita zdvojnásobena na 101 tisíc svazk�. 
Bezbariérové 	e�ení vnit	ního provozu je zaji�t�no dv�ma výtahy spojujícími v�echna vý�e uvedená 
podla�í v�etn� podzemních a dále vazbou na centrální schodi�t� hlavní budovy, jeho� mezipodesty budou 
s hlavními patrovými podestami spojeny �ikmo posuvnými rampami v�dy na jednom z bo�ních ramen. 
Pro stavebn� technické 	e�ení objektu organické chemie je charakteristický �elezobetonový monolitický 
skelet, montovaný �áste�n� prosklený obvodový plá�� se zasti�ovacím systémem, charakteristickými 
materiály budou sklo s potiskem, p	edzv�tralý m�d�ný plech (m�d�nka) a �áste�n� d	evo.  
Poslední podla�í tvo	í z�ásti zelená pobytová st	echa na obvodu a v centrální �ásti prostor pro 
technologická za	ízení vymezený protihlukovou st�nou s ocelovou konstrukcí, akustickým obkladem 
uvnit	 a m�d�ným oplá�t�ním vn�. 

Konstruk�n� se jedná o monolitický �elezobetonový bezpr�vlakový skelet. Budova má 7 podla�í, t	i 
podzemní a �ty	i nadzemní.  Základní osový modul je 7,8x7,8m. P�dorysný tvar podzemních podla�í je 
obdélník 39x36m. V nadzemních podla�ích je tvar p�dorysu zm�n�n na sférický rovnoramenný 
trojúhelník s délkou základny 42m a vý�kou 37m.  Zalo�ení je provedeno na základové desce tlou��ky 
500mm zesílené pod sloupy r�zn� hlubokými hlavicemi. Maximální tlou��ka hlavic je 1150mm. Sv�tlá 
vý�ka je prom�nná od 2,65 v 1PP a� po  3,6m v nadzemních podla�ích. Svislé nosné konstrukce tvo	í 
ocelobetonové sloupy z ocelových trubek 508/16 vypln�ných betonem, pro zmen�ení vn�j�ího profilu 
suterénních sloup�. Beton a ocelový plá�� bude spojen pomocí p	edem p	iva	ených trn� do ocelových 
sloup�. Tlou��ka stropní desky nadzemních podla�í je 250mm. Tlou��ka strop� podzemních podla�ích je 
220mm. Desky v podzemních podla�ích jsou dopln�ny hlavicemi sní�enými pod desku o 200mm. 
Obvodové st�ny jsou navr�eny v tlou��ce 300mm Vnit	ní st�ny mají tlou��ku 200 a 250mm. Jde o t	i 
ztu�ující komunika�ní jádra. Dv� výtahová jádra jsou pr�b��ná p	es v�echny podla�í. 
Od 2NP je nov� vytvo	eno monolitické centrální jádro jeho� základem je  pr�b��ná monolitická výtahová 
�achta umíst�ná v centru objektu z tohoto jádra vystupují st�ny kopírující  ramena obvodového sférického 
trojúhelníku. St�ny jádra jsou navr�eny jako st�nové nosníky.  
Zast	e�ení je realizováno plochou st	echou tvo	enou stropem nad 4NP.  Nad úrove� ploché st	echy 
vystupuje dojezd výtahu dopln�ný technickými místnostmi  a protihluková st�na ohrani�ující prostor 
VZT jednotek. Zbylý obvodový pás st	echy je navr�en jako pochozí zelená st	echa. Obvodový plá��
budovy je navr�en jako lehký. 

Schodi�t� i výtahy jsou v podzemních podla�ích umíst�ny do komunika�ních jader. S výjimkou 
ocelového schodi�t� a zdvi�né plo�iny spojující 1PP a 1NP. Schodi�t� v komunika�ním jádru jsou 
navr�ena jako monolitická �elezobetonová desková. V nadzemních podla�ích jsou ob� schodi�t� 	e�eny 
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jako vetknuté do stropních desek s vykonzolovanou mezipodestou. Dopl�ující schodi�t� mezi 1PP a 1NP 
bude navr�eno jako ocelové schodnicové s monolitickými betonovými stupnicemi.  
Objekt B je v nadzemních podla�ích propojen lehkou ocelovou lávkou s objektem A. Konstrukce lávky je 
primárn� tvo	ena t	emi IPE 240 na které budou nava	eny p	í�né nosníky tvo	ící kostru plá�t� lávky 
Ve�keré �elezobetonové konstrukce jsou navr�eny z betonu C30/37 a oceli R 10 505.  

SO 210 � Vjezdový objekt + SO 211 - Sklad technických plyn�   
Objekt je novostavba p	ízemní s odd�lenými provozy. Vrátnice je d�lena na vlastní místnost vrátnice 
s p	edsíní a sociální zázemím. K provozovn� p	iléhá sklad obal� (odpad�) zast	e�ený p	esahující rovnou 
st	echou nad vrátnicí. Sousední prostor pro ulo�ení jízdních kol zam�stnanc� je op�t zast	e�en spole�n� se 
skladem tlakových plynových lahví. St	echa je navr�ena jako vegeta�ní. 
Objekt je zalo�en na betonových pasech �í	ky 500 mm a hloubky 1200 mm. St	ední �ást je zalo�ena na 
�elezobetonové desce tl.250 mm vyztu�ené ocelovou sítí p	i obou lících.  
Základní nosný vertikální systém tvo	í sloupy a nosné st�ny v modulové síti, pro navrhovanou stavbu se 
p	edpokládá nosné obvodové st�ny tl. 300 mm zdivo nap	. POROTHERM , se zateplení tl. 150. 
Objekt je navr�en jako jednopodla�ní nepodsklepený v p	í�ném kombinovaném systému. St�ny jsou 
zd�né z porothermu P+D 300mm P15 na MVC 2,5. Vzdálenost st�n je 4-7,5m. Sloupky jsou nav�eny ze 
sva	ence 2U80. Strop je navr�en ocelobetonový kde na stropnice I240 jsou p	ist	eleny trapézové plechy 
které p	ebetonované 60mm nad vlnu. Konstruk�ní vý�ka objektu je 3m. 

SO 212 � Sklad odpad� (±0=210,100; atika=213,700) 
Skladový objekt je situován ve svahu p	ed budovou B. Objekt je zapu�t�n pod terén a opat	en zelenou 
st	echou. Je p	ístupný manipula�ní technikou a zahradními stroji. 
Sklad odpad� bude slou�it pro skladování ho	lavin v sudech objemu do 200 l. Celkem se zde p	edpokládá 
ulo�ení 2000 l ho	lavin I. t	ídy a 800 litr� ho	lavin II.t	ídy. Sudy budou ulo�eny do stojan� se záchytnými 
vanami. �elo objektu je z pohledového betonu.  
Objekt je zalo�en na betonových pasech o �í	ce 500 mm a hloubky 1050 mm. Základní nosný vertikální 
systém tvo	í nosné st�ny ze ztraceného bedn�ní se zálivkou z prostého betonu a výztu�e ROXOR v obou 
sm�rech. Nosné obvodové st�ny jsou tl. 400 mm se zateplením tl. 50 mm v zásypu, které slou�í 
k zamezení kondenzace vodních par v interiéru z�ásti podzemního objektu. 
Sklad je jednopodla�ní obousm�rný st�nový objekt. Na objekt navazuje SO270 op�rné st�ny areálu. St�ny 
jsou navr�eny z prolévacích tvárnic tlou��ky 300mm P�dorys objektu má tvar obdélníku 24x5,6m. 
Konstruk�ní vý�ka objektu je 3m. Strop je navr�en z monolitich k	í�em armovaných desek. Desky jsou 
v jednom sm�ru spojit� propojeny. Desky jsou navr�eny v tlou��ce 160mm. Základová spára je umíst�na 
do nezámrzné hloubky 1m.  

SO 220 � Oplocení  
Stavební objekt zahrnuje demolici stávajícího oplocení sm�rem do ulic Stavitelská, Zelená, Kolejní a 
Bechy�ova s výjimkou nov� vybudované �ásti v návaznosti na objekt �D� a nové vjezdové brány z ulice 
Bechy�ovy, která je navr�ena v projektu gará�í ÚOCHB. 
S výjimkou pr��elí do Flemingova nám�stí je areál ÚOCHB ohrani�en oplocením se zd�nou podezdívkou 
a sloupky s kovovými pr�hlednými výpln�mi. Oplocení je v mnoha místech vá�n� naru�eno opot	ebením 
a zejména 	adou strom� vyr�stajících v t�sném kontaktu. Návrh p	edpokládá demolici oplocení a 
výstavbu nového jako tvarovou repliku oplocení sou�asného. Nové oplocení bude osazeno do p�vodní 
pozice oplocení demolovaného, bude mít �elezobetonový základ, podezdívku a sloupky zd�né z lícových 
betonových cihel a výpln� ocelové v barv� �erné, a to jako tvarové repliky p�vodních výplní. Sou�ástí 
oplocení budou rovn�� nové vstupní branky v p�vodních pozicích. 
Po stranách nástupního prostoru z Flemingova nám�stí je osazeno �est lavi�ek v materiálovém provedení 
ocel � d	evo, �est stejných lavi�ek je navr�eno do vnit	ní �ásti areálu. Skupiny lavi�ek budou dopln�ny 
�ty	mi kusy odpadkových ko��. P	edpokládá se výb�r z ucelené typové 	ady m�stského mobiliá	e. 
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SO 230 � Drobná architektura 
Po stranách nástupního prostoru z Flemingova nám�stí je osazeno �est lavi�ek v materiálovém provedení 
ocel � d	evo, �est stejných lavi�ek je navr�eno do vnit	ní �ásti areálu. Skupiny lavi�ek budou dopln�ny 
�ty	mi kusy odpadkových ko��. P	edpokládá se výb�r z ucelené typové 	ady m�stského mobiliá	e. 

SO 260 � Kolektor 
Podzemní stavební objekt, technologická pr�chozí chodba zaji��ující propojení mezi budovou �C�, 
parovodní p	ípojkou v jejím sousedství a budovou �B�, na ní� stavebn� navazuje. Dominujícím médiem 
budou rozvody tepla a �isté páry, trasa bude vyu�ita pro propojení vodovodu a slaboproudých vedení 
mezi nadzemními objekty. 
Podzemní kolektor je navr�en jako �elezobetonový monolitický tubus. P	í�ný 	ez kolektoru je obdélník 
2x2,7m. Kolektor propojuje objekt B a stávající objekt C. Délka kolektoru �iní cca 56m. Tlou��ka st�n, 
dna i stropu je jednotný 250m. Kolektor p�dorysn� kopíruje nájezdovou rampu objektu B od této rampy 
musí být oddilatován vlo�enými 20mm polystyrenu. Vlastní kolektor bude rovn�� rozdilatován na dv�
p	ibli�n� stejn� dlouhé �ásti. Smykový p	enos v dilataci budou zaji��ovat smykové trny vlo�ené do 
bedn�ní. 

SO 270 � Op�rná ze�
Op�rná ze
 navazuje na sklad odpad� (SO 211) a vyrovnává tak terénní vý�kový rozdíl mezi úrovní 
vstup� do tohoto objektu i do 1.NP budovy �B� a mezi terénem navazujícím na jeho zelenou st	echu 
sm�rem ke stávajícímu oplocení do Kolejní ulice. 
�elo op�rné zdi stejn� jako SO 211 tvo	í pohledový beton � s cílem vizuálního propojení t�chto objekt�, 
v budoucnu �áste�n� porostlých popínavou zelení, je jejich co nejmén� nápadné zapojení do prostoru 
zahrady ÚOCHB AV �R, v.v.i. 
Op�rné st�ny jsou navr�eny jako �elezobetonové monolitické úhlové. Navazující na objekt podzemních 
gará�í a objekt skladu odpad�.  P	evý�ení zaji��ovaného terénu se pohybuje od 0,5-3,65m. Základová 
spára je v�dy situovaná do nezámrzné hloubky tj. nejmén� 800mm pod upravený terén. Tlou��ka d	íku je 
navr�ena konstantní 200mm. Vý�ka základové desky je 400mm. Základová deska je cca o 500mm 
p	edsazena p	ed líc d	íku. D	ík op�ry je nav�en z pohledového beton t	ídy PB3. V betonu bude pou�it 
bílý cement s ideální b�lostí 80%. 

SO 280 � Spojovací chodba 
Podzemní stavební objekt, pr�chozí chodba zaji��ující propojení mezi 1.PP budovy �C�, a 2.PP budovy 
�A�. Cílem je bezbariérové, kryté propojení v�ech t	í hlavních budov areálu ÚOCHB AV �R, v.v.i. tak, 
aby pracovníci (i nezbytný materiál) se mohli pohybovat mezi budovami nezávisle na po�así i ro�ním 
období. Trasa bude vyu�ita pro propojení silnoproudých a slaboproudých vedení mezi nadzemními 
objekty. 
Spojovací chodba je navr�ena jako �elezobetonový monolitický tubus. P	í�ný 	ez chodby je uzav	ený rám 
2,8x2,5. Tlou��ka st�n je navr�ena 200mm. Rozvinutá délka chodby je cca16m. Chodba je navr�ena ve 
spádu 6,25%  zhruba uprost	ed délky kanálu je na 1,5m spád zmírn�n na 2%. Tím je vytvo	eno 
odpo�ivadlo. Sklon chodby klesá sm�rem k objektu C. Tento sklon je nutný pro podejítí instala�ních sítí. 
V rámci podlahy budovy C dojde nov� vlo�enou vnit	ní rampou k vystoupání na úrove� podlahy budovy 
C.  

SO 290 � Nájezdová rampa 
Nájezdová rampa slou�í jako vjezd pro automobily do gará�í podzemního podla�í 1.PP stavebního 
objektu SO 120 Budova �B�.  Nájezdová rampa je napojena na vozovku vedoucí okolo stavebního 
objektu SO 120, podél op�rné zdi.  
Nájezdová rampa je zast	e�ená, jednopruhová a obousm�rn� pojí�d�ná �í	ky 3,0 m mezi zvý�enými 
obrubníky. Z tohoto d�vodu je provoz na ramp� 	ízen sv�teln� signaliza�ním za	ízením s p	edností 
vyjí�d�jících vozidel. Dále ji� vozidla v prostoru gará�í pokra�ují po st	edové obousm�rné komunikaci 
�í	ky 6,20 m. Gará� je navr�ena pro parkování osobních vozidel podskupiny O2. Podél st	edové 
komunikace jsou po obou stranách situovány kolmá stání minimálních rozm�r� 2,4 × 5,43 m. Celkový 
po�et stání je 12, z �eho� dv� stání jsou vyhrazena pro vozidla p	epravující osoby se sní�enou schopností 
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pohybu a orientace - toto stání má roz�í	enou velikost 4,0 × 5,43 m a 4,28 × 7,03. Ve volném prostoru 
jsou dále vymezena 2 místa pro parkování motocykl�. 

SO 300 Zpevn�né plochy - -vozovka 
Obsahem tohoto stavebního objektu je p	estavba stávajících ú�elových komunikací (p��ích i pojí�d�ných) 
výhradn� uvnit	 areálu ÚOCHB AV �R, v.v.i..  Navr�ené 	e�ení vychází ze stávající organizace provozu. 
Stávající hlavní areálový vjezd je situován od ulice Stavitelská. Hlavní vstup zam�stnanc� i náv�t�v je 
d�stojným vstupem do historické budovy orientovaným na p��í cestu lemovanou alejemi strom� na 
Flemingov� nám�stí, do budovy D je samostatný vstup ze Zelené ulice a pro cyklisty slou�í vstupní 
branka ze Zelené ulice. Areálová komunikace má základní �í	ku 5,0 m mezi zvý�enými obrubami a má 
podobu jednosm�rné smy�ky se slepými odbo�kami umo��ujícími p	ístup k jednotlivým budovám. 
P	ibli�n� 12 m za vjezdem do areálu se po levé stran� nachází manipula�ní zpevn�ná plocha slou�ící ke 
stá�ení a skládání dopravovaných látek, zárove� umo��uje i úvra�ové oto�ení náv�sové soupravy 
maximální délky 16,5 m. Dále areálová komunikace pokra�uje k nové budov� B (SO 120), p	ed ní� je po 
levé stran� napojena v�tev od areálové okru�ní komunikace a za ní je situována rampa do podzemních 
gará�í. P	ed severní hranou budovy B komunikace klesá na úrove� vstup� do objektu.  

SO 310 Zpevn�né plochy � chodník 
Pro p��í trasy je navr�ena rovn�� kamenná dla�ba v tl. 60 mm. Obrubníky se pou�ijí nové betonové 
kladené do betonového lo�e s op�rou. Odvedení srá�kových vod z vozovky a chodník� je provedeno 
podélným a p	í�ným spádováním do uli�ních vpustí a �t�rbinových �lab� zaúst�ných do de��ové areálové 
kanalizace. [1] 
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5. HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT 

5.1 Stavebn� konstruk�ní �ást 

5.1.1 Zemní práce a základy 

Zemní práce p	edstavují sejmutí p	ípadné ornice v plo�e staveni�t� v tlou��ce její mocnosti a její ulo�ení 
na meziskládku. Ornice bude vyu�ita ke kone�ným terénním úpravám. Zemní práce je nutné provád�t v 
souladu s �SN 733050. 
Výkopové práce a základy budou provád�ny strojn� s ru�ním dokopáním a za�i�t�ním.  
P	ed zapo�etím hloubení hlavní stavební jámy objektu B (SO 120) bude provedeno zaji�t�ní stavební 
jámy pomocí kotvených pa�ících st�n a pilotových st�n � viz ní�e. 
Základovou spáru je nutno chránit p	ed promrznutím, zaplavením, rozb	ídavostí resp. mechanickým 
naru�ením a vysycháním. Poslední vrstva výkopu tj. tl. 150mm bude sejmuta t�sn� p	ed betoná�í. 
Základovou spára bude p	ed betoná�í základ� p	evzata geologem a statikem. 
P	ed zahájením ve�kerých stavebních a zemních prací je nutno provést vyty�ení v�ech podzemních sítí 
(elektro, vodovod, kanalizace, plyn, telefon, atd.) v míst� stavby se nacházejících, zajistit jejich ochranu 
p	ed po�kozením a v dob� provád�ní výkopových (stavebních) prací i p	ípadné vypnutí sítí. [2]  

P�dorysný tvar hlavní stavební jámy je obdélník o rozm�rech 39 x 36 m. 
Hloubka výkopu od p�vodního terénu je cca 10-13m. Zaji�t�ní jámy zahrnuje té� podéln� i p	í�n�
trasované podzemní kanály vzduchotechniky, op�rnou ze
 S0 270, sklad odpad� SO 211, kolektor a 
oblast nasávání vzduchotechniky. 
St�ny stavební jámy jsou navr�eny svislé. Navr�ená konstrukce stavební jámy se t�sn� p	imyká ke 
stávajícímu objektu budovy "A" a to pouze u ji�ní strany, podél obou k	ídel je mezi stávajícím 
obvodovým zdivem a hlavní stavební jámou odstup. 
Na ji�ní stran�, kde hrany budov k sob� p	iléhají, je stavební jámy zaji�t�na pomocí kotveného t�lesa 
tryskové injektá�e (dále jen TI) vytvo	eného z jednotlivých sloup� TI, které zárove� slou�í jako 
podchycení objektu "A". Na ji�ní stran� stavební jámy v místech, kde je vzdálenost líce objektu k hran�
jámy v�t�í, je navr�ena kotvená pilotová st�na s pilotami o pr�m�ru 880 mm. 
Ve zbývajícím obvodu stavební jámy novostavby objektu "B" je navr�eno kotvené záporové pa�ení z 
válcovaných profil� IPE, s d	ev�nými pa�inami a st	íkaným betonem vyztu�eným ocelovou sítí. 
Západní strana stavební jámy je pa�ena záporami kotvenými ve dvou úrovních. P	edvýkop pro pracovní 
rovinu zápor v této �ásti je navr�en na úrove� -6,25m. P	ed provedením p	edvýkopu musí být provedeny 
piloty pro zalo�ení je	ábu J2 na úrovni -5,34m.  
Východní �ást stavební jámy v oblasti umíst�ní kolektoru je 	e�ena jako svahovaná v kombinaci 
s �áste�n� nekotveným a �áste�n� kotveným záporovým pa�ením. Záporové pa�ení je navr�eno pro 
zaji�t�ní výkopu na pracovní rovinu v úrovni -8,45m. Z této úrovn� bude pozd�ji provád�n kolektor. Na 
vlastní východní st�n� t�sn� p	iléhající k obrysu objektu "B" je navr�eno záporové pa�ení kotvené 
p	evá�n� v jedné úrovni. 
V severní �ásti p	iléhající k objektu "B" je pa�ení tvo	eno rovn�� záporovým pa�ením kotveným ve t	ech 
úrovních. V míst� p	echodu mezi objektem B a nasáváním vzduchotechniky je záporové pa�ení kotveno v 
jedné úrovni, vý�kový rozdíl výkopu pro nasávání vzduchotechniky a výkopu pro zalo�ení objektu B �iní 
cca 5 a� 6 m. 
Pa�ení v oblasti nasávání vzduchotechniky, skladu odpad� a op�rné zdi je kombinací pilotové st�ny 
a záporového pa�ení a tvo	í tak odstup�ované pa�ení. Nejprve budou provedeny piloty a zápory z úrovn�
stávajícího terénu. Následn� budou provád�ny zápory a piloty pro zalo�ení je	ábu J1 z úrovn� -5.80m, 
respektive -6,25 m. Záporové pa�ení je navr�ené jako kotvené, pilotové pa�ení je navr�ené jako rozep	ené 
v jedné úrovni. P	enos zatí�ení z rozp�rné úrovn� pilot je zaji�t�n pomocí ocelových nosník� tvo	ících 
rám s rozp�rami na úrovni -6,0m. Tento rám je kotven v míst� zhlaví zápor.  
U severovýchodního rohu stavební jámy je navr�ena horní �ást sjízdné rampy. 
Výkopové rýhy pro p	í�né vzduchotechnické kanály jsou zaji�t�ny záporovým pa�ením s ocelovými 
p	evázkami a rozp�rami. V oblasti kanál� jsou pou�ity pouze d	ev�né pa�iny. Pa�ení je zde odsazené 
od obrysu vzduchotechnických kanál� tak, aby bylo mo�né provést oboustranné bedn�ní p	i budování 



22 

st�n kanál�. D	ev�né pa�iny mohou být v pr�b�hu provád�ní zp�tného zásypu hotových kanál�
odstra�ovány. Pro zápory i zde jsou pou�ity válcované ocelové profily.  
Zna�ná �ást ocelových zápor m��e být vyta�ena po ukon�ení jejich pa�ící funkce. O mo�nosti vyta�ení 
zápor rozhoduje typ kotvení zápor a mo�nost deaktivace kotev v�etn� odstran�ní p	evázky. 

V celém obvodu stavební jámy, kde tvo	í pa�ení rubovou plochu bedn�ní obvodových st�n suterén�, je 
povrch v této plo�e upraven st	íkaným betonem s vyrovnaným povrchem.  
Ni��í úrove� ustálené hladiny podzemní vody, ne� je nejhlub�í �ást definitivního výkopu, neklade 
po�adavek na vodot�snost pa�ící konstrukce. 
Jako do�asné konstrukce s �ivotností 2 roky jsou navr�eny zemní kotvy a zápory. Kotvy nebudou 
odstra�ovány. Piloty a trysková injektá� jsou konstrukcemi trvalými. [3]  

Objekt je zalo�en plo�n� na základové desce z vodostavebného betonu. Tlou��ka základové desky byla 
stanovena na 500mm. V míst� v�t�iny sloup� jsou navr�eny zesilující hlavice r�zných p�dorysných 
rozm�r� i tlou��ky dle velikosti síly p	ená�ené daným sloupem. P�dorysný rozm�r �tvercových hlavic se 
pohybuje od 2,3m a� po 4,2m. Vý�ka prohloubení je jde od 400 a� po 650mm. Maximální tlou��ka hlavic 
je 1150mm. Základová deska je v severním rohu v plo�e 23,5x14,5 zalomena a sní�ena o 400mm. Deska 
je rovn�� prolomena v místech dojezd� výtah�. P	i betoná�i je do v�ech pracovních spár zapot	ebí osadit 
t�snící pásy pro styk deska-st�na a deska-deska. Roz�í	ené hlavice pod sloupy jsou opat	eny smykovou 
výztu�í. Stejn� tak pod sloupy bez hlavice je nutno vlo�it smykovou výztu�. Ohybová výztu� p	i spodním 
povrchu bude v míst� hlavic navr�ena z profil� R25 a R20. Základní rastr dolního líce výztu�e je 
R12á150mm v obou sm�rech, u horního líce výztu�e bude R14á150mm v obou sm�rech. Výztu� bude 
vázaná z oceli R 10505. 

Podkladní betony jsou navr�eny v tl. 200 mm vyarmované ocelovou sva	ovanou sítí. V podkladním 
betonu bude provedena zemnící soustava.  
Spodní stavba spolu se zalo�ením je izolována pomocí hydroizola�ního souvrství. Hydroizola�ní 
souvrství bude provedeno na upravený podkladní beton. 
Hydroizolace spodní stavby budou provedeny z bentonitového hydroizola�ního systému, navíc jsou 
obvodové konstrukce spodní stavby a základová deska navr�eny jako bílá vana. 
Pro pr�chod zemnící soustavy hydroizolací je pot	eba osadit systémové pr�chodky s pevnou a volnou 
p	írubou zemnícího prvku. Mezi p	íruby bude upevn�n bentonitový hydroizola�ní pás. Na volnou p	írubu 
bude p	es bentonitový tmel osazena je�t� jedna vrstva bentonitové roho�e s p	esahem 100mm. 

5.1.2 Svislé konstrukce 

Základním svislým nosným prvkem objektu jsou kruhové �elezobetonové sloupy v ocelové trubce 508/16 
a 559/16.  Obvodové st�ny jsou navr�eny z vodostavebního betonu v tlou��ce 300mm, vnit	ní st�ny 
mající tlou��ku 200 a 250mm tvo	í t	i ztu�ující komunika�ní jádra. Jedno výtahové jádro je uprost	ed 
objektu o rozm�rech 2,9x2,4m. Jádro na severozápadním kraji tvo	ené monolitickou výtahovou �achtou 
2,5x3,3 je dopln�no pr�b��nou st�nou podél schodi�t�. T	etí jádro má rozm�ry 9x3,1m a je ukon�eno 
v 1NP. Ve 3.PP je umíst�na nádr� sprinkler�. Její st�ny jsou navr�eny z vodostavebního betonu.  
Schodi��ová ramena jsou prefabrikovaná, monoliticky spojená se stropními  deskami a monolitickými  
mezipodestami. Ty jsou p	ipojeny ke svislým konstrukcím prvky vylamovací výztu�e. 

V nadzemních podla�í jsou po obvod� zalomené prefabrikované ploché sloupy tl.300mm prom�nného 
pr�	ezu. Tyto sloupy podporují ustupující okraj desek s rastrovou fasádou.  
Páté nadzemní podla�í tvo	í �elezobetonové komunika�ní jádro dopln�né o ocelové st�ny strojoven.  
Rastrová fasáda je kotvena ke stropní konstrukci pomocí mechanických a chemických kotev nebo 
kotevních li�t osazených do �ela desky. 
Ocelové konstrukce v 5.NP  jsou kotveny k �B strop�m pomocí kotevních desek osazených na atikách 
stropu nad 4.NP. Pro zachování statického schématu jsou po 4,5m rozd�leny svislou spárou. 

Schodi��ová ramena jsou monolitická �i prefabrikovaná, monoliticky spojená se stropními deskami 
a monolitickými mezipodestami. Povrchy v�ech viditelných konstrukcí budou provedeny v kvalit�
pohledového betonu. 
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5.1.3 Vodorovné konstrukce 

Tvar stropních konstrukcí v podzemních podla�ích je obdélník a v nadzemních podla�ích p	echází do 
tvaru sférického trojúhelníku. Stropní konstrukce podzemních podla�í je tvo	ena h	ibovými 
monolitickými deskami tlou��ky 220mm. Hlavice mají celkovou tlou��ku 420mm a 620 mm.  
�elezobetonové konstrukce jsou vyztu�eny vázanou výztu�í 10 505-R s KARI sít�mi. Smyková výztu� 
�B stropních desek je z vázaných smykových ko��. 
V nadzemních podla�ích jsou jednotlivé stropní desky konstantní tl.270mm jsou pro vyrovnání pr�hyb�
v 1.NP, 2.NP a 3.NP po obvod� p	edepnuty �ty	lanovými kabely v plochých kanálcích. Stropní desky 
jsou bodov� podep	eny ocelobetonovými sloupy a komunika�ními jádry. 
Stropní deska nad 4.NP je po obvod� opat	ena masivní obrubou slou�ící pro zav��ení slunolam�. 
V úrovni strop� nad 2.NP, 3.NP a 4.NP je budova B propojena se sousední stávající budovou �A� 
ocelovou lávkou. Pro vynesení lávky jsou stropní desky nad 2.NP a 3.NP v míst� styku zesíleny na tl. 
420mm. Pro p	eru�ení tepelných most� jsou ve stropech nad 1.PP a 1.NP pou�ity ISO nosníky. 
Stropní deska nad 5.NP tl.180mm je podep	ena �B st�nami jádra a ocelovými sloupky HE140A. [1] 

6. NAPOJENÍ STAVENI�T� NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Vjez na staveni�t� se nachází v severovýchodní �ásti z ulice Stavitelská. Provoz v ulici Stavitelská je 
jednosm�rný, proto je nutné stavební stroje a dodávky materiálu sm�	ovat do ulice Zelená, ze které se dá 
napojit na ulici Stavitelská. Vjezdová brána je zasouvací a je ovládána elektrickým pohonem. �í	ka 
vjezdové brány je 5,8 m. U vjezdu se nachází vrátnice, která slou�í pro sledování pohybu stavebních 
stroj�, dodávek materiálu a pracovníku po staveni�ti. Povrch od vjezdové brány k místu slo�ení materiálu 
je stávající s dostate�nou únosností a to z dla�ebních kostek. Dal�í p	esun materiálu umo�ní v��ové 
je	áby LINDEN COMANSA 5 LC 4510 a v��ový je	áb WOLFF WK91 SL. V severní �ásti staveni�t� je 
zhotovena uzamykatelná brácha, která slou�í jako podru�ný vjezd pro dovoz materiál� na stavbu. �í	ka 
brány je zde 5,0 m. Na toto místo mají dosah oba v��ové je	áby, které dopraví dovezený materiál dále po 
stavb�. Dále se m��e vyu�ití stávající vjezdová brána z ulice B�chy�ova, která slou�í pro zásobování 
ústavu organické chemie. �í	ka brány je zde 6,0m.  

Oplocení staveni�t� se v severní a západní �ásti vyu�ije stávající. V dal�ích etapách bude stávající 
oplocení demontováno a vybudováno nové. V této �ásti odpovídá vý�ce 1,8 m.  

7. �IR�Í DOPRAVNÍ VZTAHY 

Pro mimostaveni�tní dopravu je stavba velmi dob	e p	ístupná pro jednotlivé dodavatele. Stavba se 
nachází ve frekventované �ásti Prahy a to v m�stské �ásti Dejvice. Pro dopravu materiálu z okolí Prahy je 
nejp	ístupn�j�í cesta po rychlostní komunikaci R1 (Pra�ský okruh), déle po ulici Evropská ke kruhovému 
objezdu Vít�zného nám�stí. Dále se napojuje ulice Jugoslávských partyzán� vedoucí ke k	i�ovatce 
s napojením na ulici Zelené. Z ulice Zelená je u� snadná dostupnost ke staveni�ti. Bli��í údaje 
o dopravních vztazích jsou 	e�eny v p	íloze ��ir�í dopravní vztahy�. 
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Obr. 7.1 � Situace �ir�ích dopravních vztah�

Obr. 7.2 � Situace �ir�ích dopravních vztah� (v�t�í m��ítko) 
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8. REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

8.1 Hrubá spodní stavba 

8.1.1 Zemní práce 

8.1.1.1 Popis etapy 

Zemní práce jsou jedny z nejv�t�ích a nejnáro�n�j�ích etap p	i výstavb� budovy stavebního objektu SO 
120 Budova �B�. V první 	ad� je d�le�itá p	ipravenost staveni�t� na provád�ní. Vyklizení stávajícího 
prostoru. Bourací práce starých objekt�, jako� jsou gará�e a jednopodla�ní sklady na skladovaný materiál 
ústavu Akademie v�d. Po provedení bouracích prací je také nutné odstranit �i provést pro	ez stávající 
zelen�. Dal�ím bodem je vyty�ení in�enýrských sítí. V�echny in�enýrské sít� vedené v budoucím prostoru 
stavebního objektu SO 120 budou ru�eny, proto je nutné je odpojit a zaslepit. Tato p	ipravenost je bodem 
zahájení pro provád�ní zemních prací. Je také zapot	ebí srovnání pracovní roviny pro dal�í pokra�ování 
prací spojené s výstavbou stavebního objektu SO 120 Budova �B�. 

VÝKOPOVÉ PRÁCE: 
Výkopové práce budou jednou ze stavebních proces�, které budou provád�ny soub��n� s jinými pracemi. 
Po provedené tryskové injektá�e, zaji�t�ní základových konstrukcí stavebního objektu SO 110 Budova 
�A�, pilotovou st�nou sousedící také op�t se stavebním objektem SO 110, a provedení záporového pa�ení 
po obvodu budoucí stavební jámy objektu SO 120 budou výkopové práce zahájeny.  

Výkopové práce budou provád�ny na stavební jám� objektu SO 120. Budou rozd�leny na 4 etapy, kde 
ka�dý záb�r znamená výkop zeminy na pracovní úrove� ni��í o 2,500 m. V �asovém odstupu, po 
výkopových prací, se zahájí dal�í práce spojené se zaji�t�ním stavební jámy (soub�h prací je nazna�en 
v HMG pro stavební objekt SO 120). Soub��né práce jsou záporové pa�ení (dopln�ní výd	evy), 
vyrovnávka torkretem, provedení zemních kotev. Takto se provedou v�echny �ty	i etapy. Pracovními 
stroji se odt��í vytvo	ení sjezd, ze zeminy, do stavební jámy, provede se výkop pro základové patky 
a záv�re�né do�i�t�ní základové spáry. 

Výkopové práce budou op�t zapot	ebí p	i výkopu zeminy pro VZK kanály spojené se stavebním 
objektem SO 120. Zemina se bude nakládat na dopravní automobil s korbou, který bude odvá�et zeminu 
k ulo�ení na skládku. Pot	ebná zemina pro zp�tný zásyp objektu SO 120, bude ulo�ena na plochy 
vyzna�ené výkresem za	ízení staveni�t�. 

ZAJI�T�NÍ STAVBNÍ JÁMY � PILOTÁ� 
V rámci zaji�t�ní stavební jámy, je zapot	ebí zajistit severní stranu stavebního objektu SO 110 Budova 
�A�, jeliko� stavební jáma pro stavební objekt SO 120 Budova �B� je v t�sné blízkosti a nelze navrhnou 
svahování, tak aby nedo�lo k poklesu obvodové konstrukce a tím její deformace. P	i pilotování bude 
vyu�ito vrtných pilot o pr�m�ru 880 mm.  
Vrtná souprava provede vrty, do kterých se osadí ocelové pa�nice (osazení pa�nice pouze v �ásti pot	ebné 
pro pa�ení, v nepa�ených �ástech probíhá vrt dále), výztu� v podob� armoko�� a potom se zalijí betonem. 
Po vytvrzení budou takto hotovené sloupy tvo	it pilotovou st�nu mezi severní stranou budovy �A� 
a stavební jámou SO 120 Budova �B�. Pro dopravu betonové sm�si do vrtu se vyu�ije vysokotlakého 
�erpadla. 
Geodet provede vyty�ení st	ed� pilot. St	edy pilot se vyty�í pomocí kolík� z oceli o pr�m�ru 20 mm 
a délky 0,3 m. Hlava kolík� se opat	í reflexní barnou, aby byla zaji�t�na dobrá viditelnost. Vrtná souprava 
se p	esunu na ur�itou pracovní plochu, kde pomocí spirálového vrtáku provede vrt a� na projektovanou 
patu budoucí piloty. B�hem vrtání se do vrtu osazuje pa�nice, pouze v nesoudr�ných zeminách. Po 
provedení vru se pomocí lafety a vrátku vrtné soupravy vzty�í a osadí armoko�e opat	ené distan�ními 
prvky. Armoko�e jsou zhotoveny p	edem z výrobny a dove�eny na stavbu. Po osazení armoko�� se 
p	istoupí k betoná�i. Po betoná�i se upraví hlavy pilot. 
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ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY � TRYSKOVÁ INJEKTÁ�  
Tryskové injektá�e bude vyu�ito pro podchycení základových konstrukcí stavebního objektu SO 110 
Budova �A�. Tryskovou injektá�í se vytvo	í sloupy, které p	enesou zatí�ení z obvodových konstrukcí do 
ni��ích vrstev a tím zajistí jejich stabilitu, p	i dal�ích prací, je� jsou pot	eba p	i zaji�t�ní stavební jámy pro 
stavební objekt SO 120 Budova �B�. Sloupy tryskové injektá�e budou provedeny do hloubky okolo -
18,000m od projektované nuly. Sloupy budou pr�m�r� 900 mm. 
P	ed samotným provád�ním je nutná pasportizace objektu, to z d�vodu hlídání vý�ek p	i provád�ní. P	i 
provád�ní se pracuje s vysokým tlakem, který zp�sobí v zemin� velké nap�tí. Nap�tí m��e, p	i �patném 
provád�ní, nadzvednou konstrukci a� o n�kolik centimetr�.  
Geodet vyty�í body pro vrty. Vrtná souprava se postaví na ur�ené pracovní místo. Vrt mistr provede 
nastavení vrtné soupravy a lafety do stanovených úhl�. Provede se vrt a� na projektovanou patu, kde se 
do vrtného ústrojí vhodí ocelová kuli�ka, která ucpe spodní �ást vrtné hlavy. To zajistí p	i vhán�ní 
injek�ní sm�si její správné tryskání. P	i tryskání se rozru�uje zemina, která se smíchá s injek�ní sm�si. 
Postupným vytahováním a otá�ením vrtného za	ízení se docílí sloup�, které budou po vytvrzení p	ená�et 
zatí�ení do ni��ích vrstev.  
Po dobu 24 hodin se musí do vrtu dolévat injek�ní sm�s, aby nedo�lo k poklesu hladiny sm�si a tím tak 
k nesjednocení se základovými konstrukcemi. Sloupy TI se nesmí provést naráz. V�dy se provedou 
sloupy s vynecháním jednoho sloupu (nap	íklad 1,3,5 sloup). S �asovým odstupem, pot	ebným pro nabytí 
ur�ité pevnosti, se m��e pokra�ovat s provedením ostatních sloup� (2,4,6). 

ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY � ZÁPOROVÉ PA�ENÍ, OSAZENÍ PA�IN, ZHOTOVENÍ KOTEV 
Jeliko� dno stavební jámy se nachází ve velké hloubce (-17,000 m od projektované nuly) je zapot	ebí 
zajistit zeminu proti sesuvu. Je zde nemo�né provést svahování, proto se provede záporové pa�ení. 
Záporové pa�ení se provede po obvodu budoucí stavební jámy. Rozm�ry budoucí stavební jámy jsou  
39,0 x 36,0 m.  
Geodet vyty�í st	edy vrt� pro záporové pa�ení. St	edy se opat	í ocelovými kolíky, ozna�ené reflexní 
barvou pro dobrou viditelnost. Vrtná souprava postupným vrtem pomocí spirálového vrtáku provede vrt. 
Pomocí vzty�ení lafety a vrátku pomalu osadí do vrtu ocelovou pa�inu tvaru I. Ocelové pa�iny jsou 
p	ivezeny na stavbu z výrobny. Správná pozice pa�iny se zajistí v horní �ásti ocelovými roxory proti 
posunu nebo vybo�ení. Po zaji�t�ní se provede betoná� paty pa�iny. Po vytvrzení se vrt s pa�inou zasype 
zeminou. 
P	i postupném výkopu se prostor mezi ocelovými pa�inami vyplní výd	evou: Výd	eva se vlo�í mezi 
pa�iny a vyklínuje.  
Záporové pa�ení je zapot	ebí kotvit zemními kotvami, aby se zamezilo jejímu vybo�ení a tím deformaci. 
Kotvení bude probíhat ve t	ech úrovních po 3,0 m. Dle navr�eného rozmíst�ní se vrtná souprava postaví 
na pracovní místo. Vrtmist provede nastavení lafety do pot	ebného sklonu uvedeného v projektové 
dokumentaci. Provede se vrt, kdo kterého se vlo�í p�ti a� �esti pramenové lano. Ko	enová �ást kotvy se 
zalije injek�ní sm�sí a nechá se vytvrdit do po�adované pevnosti. Po vytvrzení se mezi pa�iny osadí 
ocelové p	evázky a osadí se hlavy kotvy. Po osazení se p	istoupí k aktivaci kotvy. Aktivace se provede 
napínáním vlo�eného lana.  
V ka�dé úrovni se záporové pa�ení opat	í kari sítí a st	íkaným betonem.   

8.1.1.2 Pracovní skupiny 

VÝKOPOVÉ PRÁCE 
Odpov�dná osoba: - 1x stavbyvedoucí 

- 1x asistent stavbyvedoucího 
P	íprava staveni�t�
(odstran�ní k	ovin, kácení strom�): - 4x pracovníci 
Zam�	ení staveni�t�: - 4x pracovníci (provede specializovaná firma) 
Vyty�ení lavi�ek: - 4x pracovníci 
Výkopové práce: - 1x 	idi� rypadla 

- 2x 	idi� nákladního automobilu 
Stavební p	ipomoci: - 2x pomocný d�lník 
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ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY - PILOTÁ� 
Odpov�dná osoba: - 1x stavby vedoucí 

- 1x asistent stavbyvedoucího 
- 1x vrtmisrt 
- 1x obsluha vrtné soupravy 
- 1x obsluha autodomícháva�e 
- 2x pomocný d�lník 

ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY � TRYSKOVÁ INJEKTÁ�  
Odpov�dná osoba: - 1x stavby vedoucí 

- 1x vrtmisrt 
- 1x pumpa	 (obsluha míchacího centra 
   vysokotlakého �erpadla) 
- 1x injektá�ník 
- 2x pomocný d�lník 

ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY � ZÁPOROVÉ PA�ENÍ, OSAZENÍ PA�IN, ZHOTOVENÍ KOTEV 
Odpov�dná osoba: - 1x stavby vedoucí 

- 1x vrtmisrt 
Vrtná souprava p	i vrtání zápor: - 1x obsluha vrtné soupravy 
Vrtná souprava pro vrtání kotev: - 1x obsluha vrtné soupravy 
Injektování kotev: - 1x injektá�ník 

- 1x obsluha míchacího centra 
Osazování pa�in: - 2x tesa	

- 2x pomocný d�lník 

8.1.1.3 Strojní sestava, pracovní pom�cky, do�asné stavební objektu 

- Bli��í informace k technickým parametr�m a specifikacím jsou uvedeny v �ásti �Návrh strojní sestavy� 

VÝKOPOVÉ PRÁCE (strojní za	ízení):  
- Pásový naklada� CAT 279C 
- Kolový naklada� Wacker Neuson 501S 
- Automobil DAF CF85 
- Pásové rypadlo CAT 315D L 

VÝKOPOVÉ PRÁCE (pracovní pom�cky):  
- nivela�ní p	ístroj Leica sprinter 100m 
- ocelové pásmo 50m 
- svinovací metr 5m 
- 3x zednická �n�ra 50m 
- 2x zednické kladívko 
- 3x lopata, krumpá�, rý�
- 2x stavební kole�ko 

ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY � PILOTÁ� 
(strojní sestava) 

- vrtná souprava SOILMEC SR-60 
- autodomícháva� Stetter Basic line AM15 C 
- auto�erpadlo SCHWING S 55X 

ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY � TRYSKOVÁ INJEKTÁ�  
(strojní sestava) 

- automatické míchací centrum Tecniwell TWN 
30 

- vysokotlaké �erpadlo Tecniwell TW 600 
- zásobník cementu Tecniwell TW SILO 33T 
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- pojízdný kompresor Atlas Copcor XRHS 396 
Md 

- Vrtná souprava JANO HVS 397 
- kalové �erpadlo Honda WT 20 XK3  

ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY � ZÁPOROVÉ PA�ENÍ, OSAZENÍ PA�IN, ZHOTOVENÍ KOTEV 
(strojní sestrava)  

- Vrtná souprava Bauer BG 15H 
- Vrtnou souprava KR 806-3 
- Souprava pro st	íkaný beton MEYCO Suprema 
- Elektrogenerátor Atlas Copco QAS 38 

8.1.2 Základové konstrukce 

8.1.2.1 Popis etapy 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Objekt je zalo�en plo�n� na základové desce z vodostavebného betonu. Tlou��ka základové desky je 
stanovena na 500mm. V míst� v�t�iny sloup� jsou navr�eny zesilující hlavice r�zných p�dorysných 
rozm�r� i tlou��ky dle velikosti síly p	ená�ené daným sloupem. P�dorysný rozm�r �tvercových hlavic se 
pohybuje od 2,3m a� po 4,2m. Vý�ka prohloubení jde od 400 a� po 650mm. Maximální tlou��ka hlavic je 
1150mm. Základová deska je v severním rohu v plo�e 23,5x14,5 zalomena a sní�ena o 400mm. Deska je 
rovn�� prolomena v místech dojezd� výtah�.  

Podkladní betony jsou navr�eny v tl. 200 mm vyarmované ocelovou sva	ovanou sítí. V podkladním 
betonu bude provedena zemnící soustava.  

IZOLACE SPODNÍ �ÁSTI: 
Spodní stavba spolu se zalo�ením je izolována pomocí hydroizola�ního souvrství. Hydroizola�ní 
souvrství bude provedeno na upravený podkladní beton. P	i provád�ní výztu�e základové desky dodavatel 
zajistí, aby hydroizolace nebyla poru�ena. P	ed zabetonováním je nutné provést vizuální kontrolu a o této 
kontrole sepsat zápis. P	ípadné poruchy opravit 

Hydroizolace spodní stavby budou provedeny z bentonitového hydroizola�ního systému � (nap	. 
bentonitové roho�e Voltex s fólií, bentonitový kompozit Dual-Seal), navíc jsou obvodové konstrukce 
spodní stavby a základová deska navr�eny jako bílá vana. 

Pro pr�chod zemnící soustavy hydroizolací osadit systémové pr�chodky s pevnou a volnou p	írubou 
zemnícího prvku dle montá�ního postupu výrobce (nap	. 250 CRM-NP). Mezi p	íruby bude upevn�n 
bentonitový hydroizola�ní pás. Na volnou p	írubu bude p	es bentonitový tmel osazena je�t� jedna vrstva 
bentonitové roho�e s p	esahem 100mm. 

8.1.2.2 Pracovní skupiny 

ZÁKLADOVÉ KONSTRKCE 
Odpov�dná osoba: - 1x stavbyvedoucí 

- 1x asistent stavbyvedoucího 
Betoná�: - 1x obsluha autodomícháva�e 

- 1x je	ábník 
- 1x pracovník obsluhující bádii 
- 3x pomocný pracovník 

Armování: - 6x vaza�
- 4x pomocný d�lník 

Bedn�ní: - 2x tesa	
Uzem�ovací soustava: - 2x svá	e� (sva	ování výztu�e v rámci  
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  uzem�ovací soustavy) 
Stavební p	ipomoci:  - 3x pomocný d�lník 

8.1.2.3 Strojní sestava, pracovní pom�cky, do�asné stavební objektu 

ZÁKLADOVÉ KONSTRKCE 
(strojní sestava) 

- autodomícháva� SCHWING S 55 SX 
- v��ový je	áb LINDEN COMANSA 5 LC 4510  
- bádie na beton se st	edovou výpustí Typ 

1016H.14 

ZÁKLADOVÉ KONSTRKCE 
(pracovní pom�cky) 

- svá	ecí poloautomat COMPACT 154 AUTO 
- ponorný vibrátor PERLES 
- ohýba�ka výztu�e, �típa�ka výztu�e 
- vázací drát 
- 3x lopata, 2x kole�ko 
- skládací metr, svinovací metr  

8.2 Hrubá vrchní stavba 

8.2.3 Vodorovné a svislé konstrukce  

8.2.3.1 Popis etapy 

Svislé nosné konstrukce tvo	í �elezobetonové sloupy v ocelové chráni�ce z  trubek 508/16 a 559/16. 
V suterénních podla�ích jsou sloupy dopln�ny o �elezobetonovou obvodovou st�nu konstantní tlou��ky 
300mm.  

Stropní desky jsou h	ibové, v podzemních podla�ích mají tlou��ku 220mm, v nadzemních podla�í 
270mm. Hlavice nad sloupy jsou sní�eny 200mm pod stropní desku. Nad poslední �elezobetonovou 
desku stropu nad 4.NP vystupuje �B dojezd výtahu dopln�ný technickými místnostmi a protihluková 
st�na ohrani�ující prostor VZT jednotek. Tyto konstrukce jsou ocelové. 

Po provedení základové desky a provedení izolace obvodových st�n se p	istoupí k provád�ní svislých 
konstrukcí.  Na vy�nívající výztu� ze základových patek se napojí výztu� pot	ebná pro armování sloup�. 
Výztu� sloup� se vyvá�e dle platné projektové dokumentace. Sou�asn� s armováním a osazením 
ocelových kruhových válc�, tvo	ící ztracené bedn�ní sloup�, se za�ne vyvazovat výztu� obvodových st�n. 
Výztu� obvodových st�n se vyvá�e dle platné projektové dokumentace. Po vyvázání výztu�e st�n, osazení 
bentonitového pásku ve spodní �ásti (ut�sn�ní pracovní spáry mezi obvodovou st�nou a základovou 
deskou) a opat	ení distan�ních prvku se p	istoupí k bedn�ní st�n. Bedn�ní st�n bude provedeno pomocí 
systémového bedn�ní PERI. Je nutné správné vym�	ení pomocí nivela�ního p	ístroje. Bednící dílce se 
osadí pomocí v��ových je	ábu a ukotví se do svislé polohy. Musí být zaji�t�na jejich dobrá stabilita.  
Po bednících prací se p	istoupí k betoná�i sloup� a st�n. Betonovat se bude pomocí napln�né bádie na 
beton a v��ových je	ábu. Betonová sm�s bude dová�ena pomocí autodomícháva�e. Beton bude hutn�n 
pomoci ponorného vibrátoru. Odbedn�ní bednících dílc� prob�hne a� po technologické pauze, která se 
stanoví výpo�tem, dle p	ílohy �výpo�et pot	ebné doby odbedn�ní�. Provád�ní svislých obvodových st�n 
se bude provád�t postupn� po patrech spolu s výstavnou vodorovných konstrukcí. V ka�dém podla�í se 
provedou svislé konstrukce, provedení stropu a a� po technologické pauze se celý proces bude opakovat 
a� po dosa�ení 5.NP 
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Práce spojené s provád�ním strop� se za�nou provád�t a� v �asovém odstupu od provád�ní svislých 
konstrukcí pro podla�í 3.PP. Provede se podstojkování dle zásady stanovené výrobcem. Na stojky 
opat	ené k	í�ovou hlavou se polo�í primární norníky, v kolmém sm�ru na primární norníky se polo�í 
sekundární norníky. V pr�b�hu kladení nosník� se hlídá nivela�ními p	ístroji vý�ky bedn�ní, aby se 
dodr�ela po�adovaná vý�ka podla�í. Po polo�ení nosníku se za�nou klást bednící desky. Bednící desky se 
p	ipevní k sekundárním nosník�m h	ebíky, aby nedo�lo k jejich sklopení v dob� pokládání. Doplní se 
mezilehlé stojky a za�nou armovací práce. Armování strop� se provede dle platné projektové 
dokumentace. Po vyarmování stropu se provede jeho betoná�. Betonovat se bude pomoví auto�erpadla a 
autodomícháva�e. Správné hutn�ní stropu provedou pracovníci pomocí ponorných vibrátor�. Takto se 
bude postupovat a� k dosa�ení stropu 5.NP. V nadzemních podla�í se obvod strop� zajistí bedn�ní. 
Bedn�ní obvod� strop� se provede pomocí bednících p	ekli�ek, které budou do 1/3 �í	ky na	ezány ve 
svislém sm�ru, aby se dob	e kopírovaly oblý tvar nadzemních podla�í (oblý trojúhelník). V nadzemních 
podla�í budou p	i obvodu hrany stropu opat	eny ochranným zábradlím, takté� i prostupy a schodi�´tový 
prostor (i pro 3.PP � 1.PP). 

8.2.3.2 Pracovní skupiny 

VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE 
Odpov�dná osoba: - 1x stavbyvedoucí 

- 1x asistent stavbyvedoucího 
Betoná�: - 1x obsluha autodomícháva�e 

- 2x je	ábník 
- 1x pracovník obsluhující bádii 
- 3x pomocný pracovník 

Armování: - 6x vaza�
- 4x pomocný d�lník 

Bedn�ní: - 2x tesa	
- 1x odborný pracovník  
- 3x pomocný d�lník 

Uzem�ovací soustava: - 2x svá	e� (sva	ování výztu�e v rámci  
  uzem�ovací soustavy) 

Stavební p	ipomoci:  - 3x pomocný d�lník 

8.2.3.3 Strojní sestava, pracovní pom�cky, do�asné stavební objektu 

VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE 
(strojní sestava) 

- autodomícháva� SCHWING S 55 SX 
- v��ový je	áb WOLFF WK 91 SL 
- v��ový je	áb LINDEN COMANSA 5 LC 4510  
- bádie na beton se st	edovou výpustí Typ 

1016H.14 
- bádie na beton s bo�ní výpustí Typ 1028.12 

VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE 
 (pracovní pom�cky) 

- svá	ecí poloautomat COMPACT 154 AUTO 
- ponorný vibrátor PERLES CMP  
- ohýba�ka výztu�e, �típa�ka výztu�e 
- vázací drát 
- 3x lopata, 2x kole�ko 
- skládací metr, svinovací metr, vodováha 2m 
- nivela�ní p	ístroj, kladiva, zednické l�íce 



31 

9. �ASOVÝ A FINAN�NÍ PLÁN 

�asový a finan�ní plán pro hlavní stavební objekt SO 120 Budovy �B� je zpracován v p	ílohách 
�Rozpo�et SO 120� a �Harmonogram SO 120� .Propo�et stavby dle THU je v p	íloze �Propo�et stavby 
dle THU�. Informace o stavb� byly zpracovány v programu Build Power a v programu MS Project.  

Termín zahájení stavby: 12/2013 
Termín dokon�ení stavby: 3/2014 

(Termíny zahájení a dokon�ení jsou brány pouze pro hrubou stavbu) 

Náklady na výstavbu hrubé stavby:  101 976 798 K� bez DPH 
Náklady na stavbu dle THU:  129 794 602 K� bez DPH 

(Cena na m�rnou jednotku, p�i výpo�tu dle THU pro SO 120, je p�epo�ítána pouze na hrubou 
stavbu) 

10. KONCEPCE STAVENI�TNÍHO PROVOZU 

Koncepce staveni�tního provozu pro hlavní stavební objekt SO 120 Budova �B� je 	e�ena v �ástí za	ízení 
staveni�t� a to technickou zprávou a výkresem za	ízení staveni�t�.  

11. HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 

Hlavní stavební mechanizmy jsou zpracovány v �ásti �Návrh strojní sestavy�. V p	íloze je rozebrán vý�et 
nej�ast�ji pou�ívaných stavebních stroj� a mechanizm� na stavb� a to v po celou dobu výstavby. 

12. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P	I PRÁCI  

Bli��í informace a ve�keré záva�né a d�le�ité p	edpisy k bezpe�nosti a ochran� zdraví p	i práci 	e�í 
v �ásti �BOZP a Ekologie�.  

12.1 Obecné po�adavky na pln�ní BOZP 

Provád�né práce se budou 	ídit ní�e uvedenými podmínkami a dokumentem BOZP. 

V�ichni pracovníci podílející se na stavebních prací musí být seznámeni s p	edpisy a technologickým 
postupem p	ed zahájením prací. Jsou povinni p	i práci pou�ívat p	edepsané ochranné pom�cky, které jsou 
stanoveny na základ� na	ízení vlády �. 495/2001 Sb.  
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Dal�í p�edpisy: 
• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p	i práci na staveni�ti 
• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p	i 

nebezpe�í pádu z vý�ky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p	i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost	edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. po�adavky na bezpe�ný provoz a pou�ívání stroj� a technických 

za	ízení, p	ístroj� a ná	adí 
  
Kvalita materiál� a p	edepsané postupy prací musí být p	esn� dodr�ovány.  

Za sní�ené viditelnosti musí být pro práci zaji�t�no dostate�né osv�tlení. U v�ech vjezd� a vstup� musí 
být zaji�t�no ozna�ení bezpe�nostními zna�kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám dle Na	ízení 
vlády �. 11/2002 Sb.  

12.2 Povinnosti pracovník� na stavb�

V�ichni zú�astn�ní pracovníci musí být pro�koleni o bezpe�nosti práce na staveni�ti a budou seznámeni 
s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky p	i provád�ní jednotlivých 
prací. Souhlas s dodr�ením v�ech p	edpis� potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
• dodr�ovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a za	ízení, pou�ívat ná	adí a pom�cky, které jim byly p	id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
• nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a po�árních za	ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
• dodr�ovat bezpe�nostní ozna�ení, výstra�né signály a upozorn�ní,
• dodr�ovat pokyny pov�	ených osob pro 	ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
• provád�t práci na u�eném pracovi�ti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka (výjimkou je naléhavý d�vod nap	.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpov�dnému pracovníkovi.

Na technických za	ízeních, která p	edstavují zvý�ení ohro�ení �ivota a zdraví zam�stnanc�, jedná-li se 
o jejich obsluhu, montá�, údr�bu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a �innosti samostatn� vykonávat 
a samostatn� je obsluhovat jen zvlá�� odborn� zp�sobilí zam�stnanci. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo �ivoty osob nebo zp�sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za	ízení, p	ípadn� p	íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p	eru�it práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
pracovníkovi. Dále podle mo�nosti upozornit v�echny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohro�eny. P	i p	eru�ení práce je nutno provést nezbytná opat	ení k ochran� zdraví a majetku a musí být 
o tom vyhotoven zápis. 

Pro v�echny pracovníky je zakázáno po�ívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P	i poru�ení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveni�t�. [4]  
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13. KVALITATIVNÍ, ENVIROMENTÁLNÍ PO�ADAVKY 

Podmínky ohledn� ochrany �ivotního prost	edí jsou 	e�eny v �ásti �BOZP a Ekologie�. P	i výstavb� musí 
být dodr�ovány technologické postupy a p	edpisy, dokumenty BOZP, EMS, KZP a dal�í uvedené 
p	edpisy. Osoby pohybující se po stavb� musí být s t�mi to dokumenty seznámeny a svým podpisem 
potvrdí, �e s nimi byli srozum�ni. Staveni�t� by m�lo být zaji�t�no proti �í	ení hluku a zne�i��ování. 
Odpad vzniklý b�hem výstavby bude t	íd�n a následn� likvidován, odvá�en na skládku odpadu nebo 
k recyklaci. Zárove� musí být zaji�t�na p	ípadná ochrana p	i úniku nebezpe�ných látek a nebezpe�ných 
chemikálií. V�e bude provád�no v souladu se zákonem. 

P�edpisy související s ochanou �ivotního prost�edí: 
� Zákon �. 17/1992 Sb., o �ivotním prost	edí 
� Zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na �ivotní prost	edí; 
� Zákon �. 288/2011 Sb., kterým se m�ní zákon �. 86/2002 Sb., ochran� ovzdu�í; 
� Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a zm�n� n�kterých dal�ích zákon�; 
� Zákon �. 477/2001 Sb., o obalech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�; 

13.1 Sni�ování staveni�tního hluku 

Staveni�t� se nachází v zastav�né oblasti, je zapot	ebí opat	ení související se sni�ováním staveni�tního 
hluku. Opat	ení se týká hlavn� zemních prací, zaji�t�ní stavební jámy a výstavbou nosných �ástí 
konstrukce. Navr�ená strojní mechanizace musí být pravideln� kontrolována. Hlu�né stavební práce 
budou omezeny pracovní dobou od 7:00 � 15:00 hod. v pracovních dnech. O svátcích a dnech pracovního 
klidu jsou tyto práce na staveni�ti zakázány.  

13.2 Ochrana proti zne�i�
ování ovzdu�í 

13.2.1 Chemické a Pra�né �ástice 

- kontrola emisí stavebních stroj�
- výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k p	et��ování strojní mechanizace 
- Nadm�rná pra�nost bude opat	ena manipulací, dostate�ným vlh�ením a okam�itým odvozem pra�ných 
materiál� ze staveni�t�. 

13.3 Ochrana proti zne�i�t�ní ve�ejných komunikací, povrchových 

a podzemních vod 

Aby nedocházelo k velkému zne�i�t�ní ve	ejné komunikace p	i výjezdu stavebních stroj� a vozidel ze 
staveni�t�, musí být dodr�ovány ur�itá pravidla. Stanovené pravidla zahrnují �i�t�ní stavebních stroj�
a vozidel p	ed výjezdem ze staveni�t�. �i�t�ní bude probíhat dle pot	eby manuálním nebo mokrým 
�i�t�ním. P	i �patném po�así a nadm�rným mno�ství bahna bude zapot	ebí pr�b��né smírná ne�istot 
i z mimostaveni�tní komunikace.  
Plochy na staveni�ti ur�ené pro mokré �i�t�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod�ovacím 
�labem p	es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve	ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit. Plochy jsou zakresleny ve výkresech za	ízení staveni�t�. 
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1. INFORMACE O STAVENI�TI 

1.1 Identifika�ní údaje 

Název stavby : A+B - Rekonstrukce a dostavba centrální �ásti areálu Ústavu 
 organické chemie a biochemie AV 	R, v.v.i. 

   
Charakter stavby : Rekonstrukce a dostavba 
Místo stavby : Flemingovo nám�stí 542/2, 166 10  Praha 6 � Dejvice 
Katastrální území : 729 272 Dejvice 

Investor-Stavebník : Ústav organické chemie a biochemie AV 	R, v.v.i. 
   Flemingovo nám�stí 542/2, 166 10  Praha 6 
  

Termín zahájení stavby: 12/2013  
Termín dokon�ení stavby: 3/2015 

(Termíny zahájení a dokon�ení jsou brány pouze pro hrubou stavbu) 

1.1.1 Pozemky dot�ené zám�rem na zm�nu v území 

obec katastrální 
území 

parcelní 
�. 

druh pozemku podle katastru 
nemovitostí 

vým�ra[m2] 

Praha 6 Dejvice 638/1 Zastav�ná plocha � ob�. vyb. 4 640 

Praha 6 Dejvice 638/2 Zastav�ná plocha� ob�. vyb. 822 

Praha 6 Dejvice 638/3 Zastav�ná plocha a nádvo�í 88 

Praha 6 Dejvice 639 Ostatní plochy � zele� 468 

Praha 6 Dejvice 640 Ostatní plochy � zele� 462 

Praha 6 Dejvice 641/1 Ostatní plochy � zele� 6 428 

Praha 6 Dejvice 641/3 Zastav�ná plocha � jiná st. 135 

Praha 6 Dejvice 641/4 Zastav�ná plocha � tech. vyb. 112 

Praha 6 Dejvice 641/5 Zastav�ná plocha � tech. vyb. 74 

Praha 6 Dejvice 641/11 Zastav�ná plocha a nádvo�í 11 

Praha 6 Dejvice 641/12 Zastav�ná plocha a nádvo�í 29 

Praha 6 Dejvice 4270 Ostatní plochy � ost. komunikace 7 047 

Praha 6 Dejvice 4271 Ostatní plochy � ost. komunikace 3 582 

Praha 6 Dejvice 4281 Ostatní plochy � ost. komunikace 2243 
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1.1.2 Údaje o sou�asném stavu vyu�ívání pozemk� a stavbách na nich 

− Pozemek 638/1 - Zastav�ná plocha � ob�. vyb. � Hlavní historická budova ÚOCHB z 20. let 20. 
století s laborato�emi, kancelá�emi a reprezenta�ními prostory p�edná�kového sálu a knihovny 
(budova �A�) 

− Pozemky 638/2, 638/3, 641/3, 641/4, 641/5, 641/11, 641/12 - Zastav�ná plocha a nádvo�í, jiná 
stavba, technické vybavení � Drobné jednopodla�ní a� dvoupodla�ní skladovací a technické 
objekty z r�zných období 

− Pozemek 641/1 � Ostatní plochy � zele� - Plocha zahrady s p��ími a pojí�d�nými 
komunikacemi, na plochách rostou vzrostlé stromy 

− Pozemek parc.�. 4270 - Ostatní plochy � ost. komunikace � Chodník pro p��í a vozovka v ulici 
Bechy�ov�

− Pozemek parc.�. 4271 - Ostatní plochy � ost. komunikace � Chodník pro p��í v ulici Kolejní 
− Pozemek parc.�. 4281 - Ostatní plochy � ost. komunikace � Chodník pro p��í a vozovka v ulici 

Stavitelské 

1.1.3 Základní plo�né a objemové ukazatele : 

plocha zastav�ná:   � budova A 2 950 m2

plocha zastav�ná:  � budova B 1 072 m2

plocha zastav�ná:  � ostatní    327 m2

plocha zastav�ná:  � celkem 4 349 m2

plocha komunikací a chodník�:      � 2 054 m2   
obestav�ný prostor:  � budova A 71 045 m3

obestav�ný prostor:  � budova B 39 526 m3

plocha celého staveni�t�: � 11 625 m2

1.2 Popis stavby 

Nov� navrhovaný objekt svým tvarem, v nadzemních podla�í, p�ipomíná tvar sférického trojúhelníku. 
Objekt bude slou�it jako budova pro laborato�e organické chemie. 
P�dorysem objektu v nadzemní �ásti je sférický trojúhelník, orientovaný tak aby sledoval bo�ní k�ídla 
budovy A. Svým umíst�ním zvýraz�uje osu symetrie historického objektu. Charakteristickým rysem nov�
navrhovaného objektu jsou horizontální stínící lamely, které st�ídáním 3 pou�itých materiál� vytvá�í na 
fasád� zajímavou grafiku a zárove� zabezpe�ují tepelnou a sv�telnou pohodu v interiéru. 
Nadzemní podla�í krom� prvního (je z�ásti zapu�t�no do terénu) jsou navr�ena pro v�decký výzkum 
oboru organické chemie. Základní skladebný modul tvo�í vlastní laborato� pro cca 7 osob (8 digesto�í) 
s navazujícím vyhodnocovacím pracovi�t�m s �kancelá�ským� vybavením s PC. Pro dva takové moduly 
je navr�ena kancelá� vedoucího v�deckého týmu, na jednom podla�í s �esti moduly jsou dále k dispozici 
dv� p�ístrojové laborato�e, sklady, seminární místnost s �ajovou kuchy�kou a nezbytná hygienická 
a technologická za�ízení. 
Objekt má ve svém t�etím a �tvrtém podla�í p�ímé provozní napojení na hlavní historickou budovu �A� 
nadzemním uzav�eným koridorem navazujícím na dv� mezipodesty hlavního reprezenta�ního schodi�t�, 
v p�ímé návaznosti na hlavní vstup z Flemingova nám�stí. 
První nadzemní podla�í, �áste�n� zapu�t�né do terénu, p�ístupné pouze ze severní strany pro zásobování, 
obsahuje p�edev�ím sklady chemikálií ve slo�ení dle p�edaných podklad� provozn� ukon�ené prostory 
výdeje a bezobslu�ného �samovýdeje�, které navazují dále na vertikální osu se schodi�t�m a výtahem 
propojujícími v�echna laboratorní podla�í. 
Na tomto podla�í jsou dále navr�eny dílenské a skladové prostory nahrazující �áste�n� objekty v tomto 
prostoru demolované, dále pak nová trafostanice a rozvodny s kapacitou pro celý areál ÚOCHB. 
První podzemní podla�í zaujímají centrální �atny a umývárny, sklady materiálu spot�ebního a dal�ího dle 
p�edaných podklad�, gará�e pro 12 osobních automobil�, strojovny pro zdroje rozvod� laboratorních 
médií a dal�í drobné technologické prostory 
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Druhé podzemní podla�í je prostorem strojoven a rozvod� vzduchotechniky (spole�né pro budovy �A� 
i �B�). Je zde rovn�� situována vým�níková stanice a strojovna zdroj� chladu (spole�né pro budovy �A� 
i �B�). 
Klí�ovými provozy nov� navr�eného t�etího podzemního podla�í jsou serverovna se servisním 
pracovi�t�m pro úsek teoretické chemie a sklad knih. V souladu se sou�asnými trendy vyu�ití knihoven 
a s nár�stem po�tu svazk� je oproti stávajícímu stavu kladen v�t�í d�raz na moderní klimatizované 
a zárove� prostorov� úsporné ulo�ení knih v sesuvných regálech � oproti sou�asné kapacit� 49 tisíc 
svazk� je navrhovaná kapacita zdvojnásobena na 101 tisíc svazk�. 
Bezbariérové �e�ení vnit�ního provozu je zaji�t�no dv�ma výtahy spojujícími v�echna vý�e uvedená 
podla�í v�etn� podzemních a dále vazbou na centrální schodi�t� hlavní budovy, jeho� mezipodesty budou 
s hlavními patrovými podestami spojeny �ikmo posuvnými rampami v�dy na jednom z bo�ních ramen. 
Pro stavebn� technické �e�ení objektu organické chemie je charakteristický �elezobetonový monolitický 
skelet, montovaný �áste�n� prosklený obvodový plá�
 se zasti�ovacím systémem, charakteristickými 
materiály budou sklo s potiskem, p�edzv�tralý m�d�ný plech (m�d�nka) a �áste�n� d�evo.  
Poslední podla�í tvo�í z�ásti zelená pobytová st�echa na obvodu a v centrální �ásti prostor pro 
technologická za�ízení vymezený protihlukovou st�nou s ocelovou konstrukcí, akustickým obkladem 
uvnit� a m�d�ným oplá�t�ním vn�. 

Konstruk�n� se jedná o monolitický �elezobetonový bezpr�vlakový skelet. Budova má 7 podla�í, t�i 
podzemní a �ty�i nadzemní.  Základní osový modul je 7,8x7,8m. P�dorysný tvar podzemních podla�í je 
obdélník 39x36m. V nadzemních podla�ích je tvar p�dorysu zm�n�n na sférický rovnoramenný 
trojúhelník s délkou základny 42m a vý�kou 37m.  Zalo�ení je provedeno na základové desce tlou�
ky 
500mm zesílené pod sloupy r�zn� hlubokými  hlavicemi. Maximální tlou�
ka hlavic je 1150mm. Sv�tlá 
vý�ka je prom�nná od 2,65 v 1PP a� po  3,6m v nadzemních podla�ích. Svislé nosné konstrukce tvo�í 
ocelobetonové sloupy z ocelových trubek 508/16 vypln�ných betonem, pro zmen�ení vn�j�ího profilu 
suterénních sloup�. Beton a ocelový plá�
 bude spojen pomocí p�edem p�iva�ených trn� do ocelových 
sloup�. Tlou�
ka stropní desky nadzemních podla�í je 250mm. Tlou�
ka strop� podzemních podla�ích je 
220mm. Desky v podzemních podla�ích jsou dopln�ny hlavicemi sní�enými pod desku o 200mm. 
Obvodové st�ny jsou navr�eny v tlou�
ce 300mm Vnit�ní st�ny mají tlou�
ku 200 a 250mm. Jde o t�i 
ztu�ující komunika�ní jádra. Dv� výtahová jádra jsou pr�b��ná p�es v�echny podla�í. 
Od 2NP je nov� vytvo�eno monolitické centrální jádro jeho� základem je  pr�b��ná monolitická výtahová 
�achta umíst�ná v centru objektu z tohoto jádra vystupují st�ny kopírující  ramena obvodového sférického 
trojúhelníku. St�ny jádra jsou navr�eny jako st�nové nosníky.  
Zast�e�ení je realizováno plochou st�echou tvo�enou stropem nad 4NP.  Nad úrove� ploché st�echy 
vystupuje dojezd výtahu dopln�ný technickými místnostmi  a protihluková st�na ohrani�ující prostor 
VZT jednotek. Zbylý obvodový pás st�echy je navr�en jako pochozí zelená st�echa. Obvodový plá�

budovy je navr�en jako lehký. 
Schodi�t� i výtahy jsou v podzemních podla�ích umíst�ny do komunika�ních jader. S výjimkou 
ocelového schodi�t� a zdvi�né plo�iny spojující 1PP a 1NP. Schodi�t� v komunika�ním jádru jsou 
navr�ena jako monolitická �elezobetonová desková. V nadzemních podla�ích jsou ob� schodi�t� �e�eny 
jako vetknuté do stropních desek s vykonzolovanou mezipodestou. Dopl�ující schodi�t� mezi 1PP a 1NP 
bude navr�eno jako ocelové schodnicové s monolitickými betonovými stupnicemi.  
Objekt B je v nadzemních podla�ích propojen lehkou ocelovou lávkou s objektem A. Konstrukce lávky je 
primárn� tvo�ena t�emi IPE 240 na které budou nava�eny p�í�né nosníky tvo�ící kostru plá�t� lávky 
Ve�keré �elezobetonové konstrukce jsou navr�eny z betonu C30/37 a oceli R 10 505. [1] 

1.3 Popis staveni�t�

Zájmová oblast ÚOCHB AV 	R, v.v.i. je situována poblí� centra Dejvic v návaznosti na komplex 
technických vysokých �kol severozápadn� od Vít�zného nám�stí. V bezprost�ední blízkosti se v sou�asné 
dob� provádí rekonstrukce budovy 	VUT (fakulta architektury � vzta�eno k roku 2013). Staveni�t�
zabírá plochu celého m�stského bloku ur�ujícího Flemingovým nám�stím a ulicemi Bechy�ovou, 
Kolejní, Zelenou a Stavitelskou. 
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Terén staveni�t� je rovinný a� mírn� sva�itý s celkovým p�evý�ením p�ibli�n� 5 metr� na délku 
150 metr� se stoupáním od východu k západu. D�le�itým urbanistickým prvkem mimo vlastní p�vodní 
historické budovy je rozsáhlá vzrostlá zele�, a to jak p�ed pr��elím budovy, tak uvnit� areálu. 

Staveni�t� bude za�ízeno dle výkresu za�ízení staveni�t�. Staveni�t� má vým�ru zhruba 11 625 m2. Vjez 
na staveni�t� se nachází v severovýchodní �ásti z ulice Stavitelská. Provoz v ulici Stavitelská je 
jednosm�rný, proto je nutné stavební stroje a dodávky materiálu sm��ovat do ulice Zelená, ze které se dá 
napojit na ulici Stavitelská. Vjezdová brána je zasouvací a je ovládána elektrickým pohonem. �í�ka 
vjezdové brány je 5,8 m. U vjezdu se nachází vrátnice, která slou�í pro sledování pohybu stavebních 
stroj�, dodávek materiálu a pracovníku po staveni�ti. V severní �ásti staveni�t� je zhotovena 
uzamykatelná brácha, která slou�í jako druhý vjezd na stavbu pro slo�ení materiálu a dal�í manipulaci 
s ním. �í�ka brány je zde 5,0 m. Na toto místo mají dosah oba v��ové je�áby, které dopraví dovezený 
materiál dále po stavb�. Dále se m��e vyu�ití stávající vjezdová brána z ulice B�chy�ova, která slou�í pro 
zásobování ústavu organické chemie. �í�ka brány je zde 6,0m 

Oplocení staveni�t� se v severní a západní �ásti vyu�ije stávající. V této �ásti odpovídá vý�ce 1,8 m. 
Staveni�tní komunikace bude dostate�n� zhutn�na pro provoz stroj�. 

Stavební bu�ky, bu�ka stavbyvedoucího a kontejnery slou�ící jako sklad drobného materiálu budou 
umíst�ny v severní �ásti staveni�t� v t�sné blízkosti budovy �C�. Plochy pro umíst�ní bun�k a kontejner�
budou zhutn�ny a opat�eny betonovými panely. Mezi betonovými panely a spodní �ástí stavebními 
bu�kami budou d�ev�né prkna. Alternativn� se m��e vyu�ít stávající kamenné dla�by, která má 
dostate�nou únosnost pro umíst�ní stavebních bun�k. 

Plochy na staveni�ti ur�ené pro mokré �i�t�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod�ovacím 
�labem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit. [4]  

1.4 Doprava 

Pro mimostaveni�tní dopravu je stavba velmi dob�e p�ístupná pro jednotlivé dodavatele. Stavba se 
nachází ve frekventované �ásti Prahy a to v m�stské �ásti Dejvice. Pro dopravu materiálu z okolí Prahy je 
nejp�ístupn�j�í cesta po rychlostní komunikaci R1 (Pra�ský okruh), déle po ulici Evropská ke kruhovému 
objezdu Vít�zného nám�stí. Dále se napojuje ulice Jugoslávských partyzán� vedoucí ke k�i�ovatce 
s napojením na ulici Zelené. Z ulice Zelená je u� snadná dostupnost ke staveni�ti. Bli��í údaje o 
dopravních vztazích jsou �e�eny v p�íloze ��ir�í dopravní vztahy�. 

1.5 Významné sít� a technické infrastruktury 

P�ed zahájením ve�kerých prací budou vyty�eny in�enýrské sít� vyskytující se na staveni�ti. Vyty�ení 
bude provedeno na základ� objednávky stavebníka, kde jednotlivý odpov�dní zástupci majitel� sítí 
vyty�ení provedou.  P�es pozemek staveni�t� vedou sít�: de�
ové a spla�kové kanalizace, vodovodní 
p�ípojka pitné vody, sd�lovací vedení. Sít� vedené v místech budoucí stavební jámy budou ru�eny. Je 
nutné tyto sít� uzav�ít a zaslepit, v�e za dohledu správce sít�. 



1.6 Schéma staveni�t

Obr. 1.1 � Schéma staveni�t

2. ZAJI�T�NÍ ZDROJ

2.1 Pot�eba vody

P�ed návrhem vodovodní p�
spot�ebu a to z d�vodu dimenzování p
Pro provozní ú�ely bude slou�it do
místo budu zhotoveno vn�
bude osazen vodom�r pro kontrolu a ode
   

2.1.1 Pot�eba voda pro provozní ú

Qa = (Sv x knt) / (t x 3600) 

Qa maximální hodinová pot�
Sv pot�eba provozní vody za den [l]
kn koeficient nerovnom�rnosti pot
t pracovní doba na staveni�ti dle sm

Výpo�et pot�eby vody na staveni�ti je zhotoven pro procesy spja
na stavb� probíhat soub��n�
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1.6 Schéma staveni�t�

Schéma staveni�t�

�NÍ ZDROJ� A ENERGIE 

ed návrhem vodovodní p�ípojky pro provozní ú�ely za�ízení staveni�t� je zapot
�vodu dimenzování p�ípojky.
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eba provozní vody za den [l]

�rnosti pot�eby provozní vody, knt = 1,5 
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nutnou pot�ebou vody, které mohou 



42 

Spot�eba vody pro provozní ú�ely  
Pot�eba vody pro: M.J. Po�et M.J. St�ední norma [l] Pot�ebné mno�ství vody 

[l] 

O�et�ení betonových 
konstrukcí (strop 
1.NP) 

m3 330 100 33 000 

Omývání pracovních 
pom�cek, bádie, 
�erpadla 

ks 2 250 500 

Omítání (p�í�ky 3.PP) m2 417 28  11 676 
Mytí nákladních 
automobil�

1 vozidlo 3 1000 3 000 

Mytí osobních aut 1 vozidlo 2 150 300 

Qt = (48 476 x 1,5) / (8 x 3600) 
Qt = 2,525 l / s

2.1.2 Pot�eba vody pro osobní hygienu Qb 

Qb = (Pb x Ns x kn) / (t x 3600) [l /s] 

Qbmaximální hodinová pot�eba vody 
Pb po�et pracovník� ve sm�n�
Ns norma spot�eby vody na osobu za den (l) 
knkoeficient nerovnom�rnosti pot�eby vody pro osobní ú�ely, knt = 2,7 
t pracovní doba na staveni�ti dle sm�nnosti v hodinách  

Pot�eba vody pro: M.J. Po�et M.J. St�ední norma [l] Pot�ebné mno�ství vody 
[l] 

Sprchování 1 pracovník 40 45 1800 
Hygienické ú�ely 1 pracovník 40 40 1600 

Qb = (3400 x 2,7) / (8 x 3600) 
Qb = 0,318 l / s 

2.1.3 Pot�eba vody pro protipo�ární ú�ely Qc

Návrh pro pot�ebu protipo�ární vody není zapot�ebí. To z d�vodu mo�ného blízkého napojení na 
podzemní hydrant ve�ejného vodovodu � na �ádu DN200 na Flemingov� nám. u Thákurovy ulice, na �ádu 
DN150 v Zelené ulici u k�i�ovatky s ul. Kolejní (vzdálenost cca 200m). Dal�í napojení na podzemní 
hydrant na �ádu DN100 na Flemingov� nám. p�ed budovou A a v p�ilehlých ulicích Bechy�ova 
a stavitelská. 

2.1.4 Návrh staveni�tní vodovodní p�ípojky 

Q = Qa + Qb + Qc + 20% ztraty 

Q = 2,525 + 0,318 + 0 + (0,2x2,525) 

Q = 3,348 l/s  => DN 63 

Celková pot�eba vody na staveni�ti p�i soub�hu prací, kde je zapot�ebí vyu�ití vody je 3,348 l/s. Pro 
pot�ebu vody se vyu�ije napojení na stávající vodovodní p�ípojku (odb�r z vodom�rné �achty). Pro místní 
pot�ebu vody jako je mytí aut, omítání a o�et�ení betonu budou zhotovena odb�rná místa napojená na 
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stávající rozvody budovy �A�. P�ipojená odb�rná místa budou v budov� �A� opat�ena hlavním uzáv�rem 
a vodom�rem pro ode�et spot�ebované vody. 

2.2 Pot�eba elektrické energie 

Pro výpo�et elektrické energie pot�ebné pro provoz prací na stavb� bude uva�ována strojní sestava, která 
bude na staveni�ti vykonávat práci ve stejný �as. Výpo�et slou�í jako orienta�ní, v pr�b�hu výstavby se 
m��e m�nit a lze ho upravit.  

Hodnota p�íkonu: 

S = 1,1 �(�1 x P1 + �2 x P2 + �3 x P3)2 + (�1 x P1 x tg	1 + �2 x P2 x tg	2 + �3 x P3 x tg	3)2 

S - zdánlivý p�íkon 
1,1 koeficient rezervy nep�edvídaného zvý�ení p�íkonu 10% 
�1, �2, �3 koeficienty náro�nosti � soudobost výkon� spot�ebi��
tg�1, tg�2, tg�3 fázový posun stanovený z p�íslu�né hodnoty cos� (tg�2, tg�3 = 0) 
P1instalovaný výkon elektromotor� na staveni�ti 
P2 instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor�
P3 instalovaný výkon vn�j�ího osv�tlení 

Koeficient náro�nosti �1 dle 	SN 34 1610 
Hodnota koeficientu pro mechaniza�ní prost�edek s jedním elektromotorem 0,75 
Hodnota koeficientu pro mechaniza�ní prost�edek se dv�ma a více elektromotory 0,55 
Koeficient náro�nosti �2 vnit�ního osv�tlení je hodnota z intervalu 0,7 � 0,9 
Koeficient náro�nosti �3 vn�j�ího osv�tlení je hodnota z intervalu 0,9 � 1,0 

2.2.1 Výkon stavebních stroj�

Hodnota P1 � instalovaný výkon stavebních stroj�  

Stroj Výkon jednoho stroje 
[kW] 

Po�et stroj� Celkový výkon [kW] 

V��ový je�áb 50, 40 2 90 
Svá�e�ka 5 2 10 
Úhlová bruska 2,4 2 4,8 
Ponorný vibrátor 1,5 2 3 

CELKEM 107,8 

2.2.2 Výkon vnit�ního osv�tlení 

Hodnota P2 � instalovaný výkon vnit�ního osv�tlení  

Místo osv�tlení Výkon jednoho zdroje 
[kW] 

Po�et kus� Celkový výkon [kW] 

Skladovací kontejner 0,15 3 0,45 
Stavební bu
ka 
+Umývárna 

0,15 18 2,7 

Osv�tlení 
podzemních podla�í 
(reflektor) 

0,5 9 4,5 

Osv�tlení schodi�t� 0,08 4 0,32 
CELKEM 7,97 
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2.2.3 Výkon venkovního osv�tlení 

Hodnota P3 � instalovaný výkon venkovního osv�tlení  

Stroj Výkon jednoho zdroje 
[kW] 

Po�et stroj� Celkový výkon [kW] 

Reflektor 0,5 3 1,5 
CELKEM 1,5 

2.2.4 Celkový pot�ebný výkon  

Celkový pot�ebný výkon na staveni�ti b�hem provád�ných prací:  

S = 1,1 x (0,55 x 107,8 + 0,8 x 7,97 + 0,9 x 1,5)2 + (0,7 x 107,8)2

S = 100,92 kW

2.3 Dimenzování kancelá�í, �aten, sprch a toalet 

2.3.1 Kancelá�e  

Vedoucí pracovníci (Technický personál) pot�eba cca 14 � 16 m2 / osobu 

Po�et pracovník�: 
− 1x stavbyvedoucí 
− 1 � 2x stavební mistr (asistent stavbyvedoucího) 

PRO P�ÍPRAVNÉ PRÁCE; ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY, MONOLITICKÉ PRÁCE 
Kancelá� pro Doporu�ené rozm�ry 

[m2] 
Po�et osob Celková pot�eba [m2] 

Stavbyvedoucí 15 1 15 
Stavební mistr 15 2 30 
TDI 15 1 15 

CELKEM 60 

Z návrhu vychází, �e je zapot�ebí 60 m2 plochy bun�k, pro umíst�ní technického personálu. P�i návrhu 
stavební bu�ky OK08 (viz ní�e.), bude nutno umístit 4 tyto stavební bu�ky. Plocha pot�ebná pro 
technické pracovníky se bude opakovat v etapách pro zaji�t�ní stavební jámy a monolitických konstrukcí. 
V etap� p�ípravných prací posta�í 1x bu�ka pro stavbyvedoucího, 1x bu�ka pro stavebního mistra, 1x 
bu�ka TDI. 

2.3.2 �atna, sprchy a toalety  

P�ÍPRAVNÍ PRÁCE: 
Nejvy��í po�et pracovník� p�i provád�ní p�ípravných prací (trysková injektá�, pilotová st�na) je cca 10 ve 
stejnou dobu. 

Typ bu�ky Doporu�ené rozm�ry  Po�et osob Celková pot�eba  

�atna cca 1,75 m2 / osobu 20 35,0 m2 = min. 2 bu�ky 
Sprcha 1 sprcha / 20 os. 20 min. 1x sprcha 
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Toaleta 10 mu�� na 1 sedadlo 
11 � 50 mu�� na 2 

sedadla 

20 min. 2 sedadla  

Navrhuji umístit jednu stavební bu�ku pro pracovníky, slou�ící jako �atna.  Umíst�ní 5 chemických toalet 
(2x vrátnice, 2x pracovníci, 1x technický personál)

ZAJI�T�NÍ STAVEBNÍ JÁMY: 
Nejvy��í po�et pracovník� p�i provád�ní zaji�t�ní stavební jámy je cca 26 ve stejnou dobu. 

Typ bu�ky Doporu�ené rozm�ry  Po�et osob Celková pot�eba  

�atna cca 1,75 m2 / osobu 25 43,75 m2 = min. 3 bu�ky 
Sprcha 1 sprcha / 20 os. 25 min. 2x sprcha 
Toaleta 10 mu�� na 1 sedadlo 

11 � 50 mu�� na 2 
sedadla 

25 min. 2 sedadla  

Navrhuji umístit 3 bu�ky, které budou slou�it jako �atny pro pracovníky. Dále navrhuji umístit sanitární 
bu�ku se �ty�mi sprchovými kouty. Navrhuji umístit stavební bu�ku kombinací WC + kuchy�ka, pro 
technické pracovníky. Pro pot�ebu toalet navrhuji 5 chemických záchod� a to z d�vodu: 2x pro obsluhu 
vrátnic p�i vjezdu a výjezdu, 3x pro pracovníky. 

MONOLITICKÉ PRÁCE: 
Nejvy��í po�et pracovník� p�i provád�ní SO 120 je cca 30 ve stejnou dobu. 

Typ bu�ky Doporu�ené rozm�ry  Po�et osob Celková pot�eba  

�atna cca 1,75 m2 / osobu 40 72 m2 = min. 4 bu�ky 
Sprcha 1 sprcha / 20 os. 40 min. 2x sprcha 
Toaleta 10 mu�� na 1 sedadlo 

11 � 50 mu�� na 2 
sedadla 

40 min. 2 sedadla  

Navrhuji umístit 4 bu�ky, které budou slou�it jako �atny pro pracovníky. Dále navrhuji umístit sanitární 
bu�ku se �ty�mi sprchovými kouty. Navrhuji umístit stavební bu�ku kombinací WC + kuchy�ka, pro 
technické pracovníky. Pro pot�ebu toalet navrhuji 5 chemických záchod� a to z d�vodu: 2x pro obsluhu 
vrátnic p�i vjezdu a výjezdu, 3x pro pracovníky. 
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3. �E�ENÍ ZA�ÍZENÍ STAVENI�T�

3.1 Provozní za�ízení staveni�t�

Na stavb� budou umíst�ny 3 stavební bu�ky slou�ící jako �atny pro pracovníky, 4 stavební bu�ky pro 
technický personál. Po�et bun�k je navr�en pro monolitické práce SO 120, ostatní po�ty bun�k jsou 
uvedeny v dimenzování vý�e. Samostatné stavební bu�ky lze smontovat do r�zných sestav. Sestavit lze i 
ve více úrovní a to usazení bun�k na sebe. 
Plochy ur�ené pro umíst�ní bun�k a skladovacích kontejneru budou dostate�n� zhutn�ny a zkontrolovány 
aby nedocházelo k propadu. Jestli se vyu�ije varianta s umíst�ním bun�k na sebe, musí být k tomu 
upraven podklad. Podklad zde budou tvo�it betonové panely, aby nedocházelo k nestejnorodému poklesu 
a následn� havárii soustavy bun�k. Bu�ky budou vyrovnány do roviny pomocí d�ev�ných prkem. 
P�i variant� umíst�ní bun�k na sebe musí být soustava opat�ena ocelovou konstrukcí schodi�t� a ochozu 
se zábradlím. 

3.1.1 Stavební bu�ky 

Obr. 3.1: Vn�j�í pohled na stavební bu�ku OK08 
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Obr. 3.2: P�dorys stavební bu�ky OK08 

Technický popis: 

Nosný rám tvo�í ocelový sva�ený rám z profil� tlou�
ky 4 mm s osmi sva�ovanými rohovými prvky. 
Skladba st�n je z pozinkovaného, lakovaného trapézového plechu tlou�
ky 1,5 mm, minerální vlnou 
tlou�
ky 80 mm ulo�ená mezi p�í�nými ocelovými výztuhami. Podlaha je stejné skladby jako st�ny a 
strop, navíc je dopln�na parot�snou zábranou, d�evot�ískou tl. 20 mm. D�evot�íska je vod�odolná a 
ná�lapná vrstva je tvo�ena z PVC tlou�
ka 1,5 mm. Dve�e jsou z pozinkovaného, lakovaného plechu o 
rozm�rech 910 x 1970 mm. 

Vnit�ní vybavení: 

• 3 x zásuvka 
• 2 x osv�tlení 
• okno s plastovou �aluzií  

Technické parametry: 

• délka: 6055 mm
• �í�ka: 3000mm
• vý�ka: 2800 mm

3.1.2 Sklady a skládky � Skladovací kontejner SK 20 � 2DT 

Drobn�j�í materiál, stroje a ná�adí, budou uschovány ve skladovacích kontejnerech. I zde podklad pod 
kontejnery musí být únosný a rovný, aby nedocházelo k propadu stavebního kontejneru. V opa�ném 
p�ípad� musí být podklad vyrovnán, opat�en nap�. betonovými panely nebo kamennou drzí a zhutn�n. 



Obr. 3.4

Technický popis: 

Nosný rám tvo�í ocelový sva
6 mm, ve kterých jsou otvory pro manipulaci. Skladba 
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Obr. 3.3: Skladovací kontejner SK 20 � 2DT 

Obr. 3.4: P�dorys skladovacího kontejneru SK 20 � 2DT

�í ocelový sva�ený rám z profil� tlou�
ky 4 mm, v rozích jsou sva
mm, ve kterých jsou otvory pro manipulaci. Skladba st�n je z pozinkovaného, lakovaného trapézového 

2DT

jsou sva�eny kostky z plechu 
pozinkovaného, lakovaného trapézového 
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plechu tlou�
ky 1,5 mm. Stroj je z lakovaného plechu tl. 2 mm. Podlaha je vyztu�ena podlahovými 
nosníky, vrchní vrstva tvo�í ocelový rýhovaný plech tl. 3 mm. Kontejner je opat�en dv�mi dvouk�ídlými 
vraty. Vrata jsou ji�t�na uzavíracími ty�emi a opat�ena t�snící gumou. 

Technické parametry: 

• délka: 6058 mm
• �í�ka: 2438 mm
• vý�ka: 2591 mm

3.1.3 Komunikace 

Staveni�t� pro zásobování stavby je p�ístupné ze t�í stran a to z ul. Stavitelská, z ul. Kolejní a z ul. 
Bechy�ova. Vjezdová brána z ul. Bechy�ova bude slou�í v etap� výkopových prací jako výjezd pro 
vozidla s nalo�enou zeminou. 
Po vjezdu na staveni�t� z ul. Stavitelská je komunikace tvo�ena z kamenných kostek. Tato komunikace 
vede, a� na hranu se západní stranou budovy �C�. V pr�b�hu hrubých terénních úprav bude komunikace 
odstran�na a� na hranu staré spojovací chodby mezi budovou �A� a budovou �C�.  
V etap� p�ípravných prací bude zhotovena komunikace ze zhutn�ných �t�rkopísk� tl. 200mm. 
Komunikace je zakreslena ve výkresu za�ízení staveni�t� p�íslu�né etapy. 

3.2 Výrobní za�ízení staveni�t�

3.2.1 Staveni�tní 

Na staveni�ti nevznikají velké nároky na p�ípravu maltových sm�sí nebo betonu, proto není nutné 
zhotovit plochy k tomu ur�ené. Maltových sm�sí a sm�sí pro omítání jsou zapot�ebí pouze v podzemích 
podla�í 3.PP � 1.PP. Pro tyto ú�ely budou sm�si p�ipravovány p�ímo v míst� aplikace. Pro výrobu sm�sí 
vysta�í stavební mícha�ka. 
P�íprava výztu�e pro vodorovné a svislé konstrukce budou provád�ny p�ímo na míst� ulo�ení výztu�e do 
konstrukce a to z d�vodu malého staveni�tního prostoru.  

3.2.2 Mimostaveni�tní 

P�ÍPRAVA BETONU: 

Beton na stavbu bude dová�en z betonárky od spole�nosti TBG METROSTAV, s.r.o s výrobnou na Praze 
8 Lí�e�. Vzdálenost od stavby v Praze 6 -  Dejvice je betonárka necelých 10 km. Dodávka betonu p�i 
dobrém stavu dopravy zabere 18 minut. 

P�ÍPRAVA VÝZTU�E: 

Betoná�ská výztu� pot�ebná do monolitických konstrukcí bude dová�ena od spole�nosti KONDOR s.r.o. 
Praha 6. Délka trasy na stavbu je zde necelých 9 km a p�i dobrém dopravním provozu cesta trvá p�ibli�n�
18 minut. 
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3.3 Sociální za�ízení staveni�t�

Na staveni�ti bude umíst�no 5 mobilních bun�k a to na takovém míst� aby byla v dosahu 10 metr� od 
nejbli��í komunikace, to z d�vodu ka�dotýdenní údr�by a odsátí fekálií odpov�dnou firmou. Dále bude na 
staveni�ti umíst�na sanitární bu�ka pro mo�nost sprchování pracovník�.  

3.3.1 Hygienické za�ízení � mobilní toaleta 

Obr. 3.5: Mobilní toaleta TOI TOI 

Mobilní toaleta je vybavena dvojitým v�tráním fekálního tanku. Vybavena zásobníkem �isté vody pro 
mytí rukou. 

Vybavení: 
• nádr� na fekálie s objemem 250 l 
• dvojité odv�tráni 
• pisoár 
• dr�ák toaletního papíru 
• zrcadlo 
• há�ek na od�v 
• zásobník �isté vody na mytí rukou 
• zásobník na mýdlo 
• je�ábová oka 

  
Technické parametry: 

• hloubka: 1200 mm
• �í�ka: 1200 mm
• vý�ka: 28300 mm
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3.3.2 Hygienické zázemí � Sanitární bu�ka SAN 1 / A 

Obr. 3.6 � Sanitární bu�ka SAN 1 / A 

Vybavení: 
• 1x venkovní dve�e 
• 1x vnit�ní dve�e 
• 3x sanitární okno 
• 4x sprchový kout 
• 1x vodní �lab se 6-ti kohoutky 
• 1x boiler 

Technické parametry (venkovní rozm�ry): 
• hloubka: 6058 mm
• �í�ka: 2438 mm
• vý�ka: 2800 mm

3.3.3 Hygienické zázemí � Kontejner s WC a Kuchy�kou 

Obr. 3.7 - Sanitární bu�ka kombinace WC + Kuchy�ka 

Vybavení: 
• 1x venkovní dve�e 
• 2x vnit�ní dve�e 
• 3x sanitární okno 
• 1x záchodová mísa 
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• 1x umyvadlo 
• 1x kuchy�ská linka 

Technické parametry (venkovní rozm�ry): 
• hloubka: 6055 mm
• �í�ka: 3000 mm
• vý�ka: 2800 mm

3.4 Ostatní za�ízení staveni�t�

3.4.1 Popelnice 

P�epravní hmotnost: 16 kg 

Rozm�ry: 740 x 580 x 1075 mm 

Objem: 240 l 

Velikost kol: 200 mm 

Nosnost: 96kg 

Obr. 3.8 � popelnice na t�íd�ný odpad 

Pro t�íd�ný odpad budou na staveni�ti umíst�ny t�i plastové popelnice a to na t�íd�ní plastu, skla a papíru. 
Barevné rozli�ení popelnic ur�uje t�íd�ný odpad. �lutá popelnice na plast, modrá popelnice na papír, 
zelená popelnice na sklo. Popelnice jsou vyrobeny z HDPE plastu (vysoce odolný plast). Dále jsou 
popelnice opat�eny ráme�kem na uchycení plastového pytle. 

3.4.2 Plastový kontejner � komunální odpad 

Na staveni�ti bude umíst�n 2 plastový kontejner ur�ený pro sm�sný komunální odpad. Kontejner je 
opat�en �ty�mi kole�kámi, z toho� jsou dv� opat�ena brzdami. Brzdy slou�í k zamezení samovolnému 
rozjetí. 

P�epravní váha: 45 kg 

Rozm�ry: 1360 x 770 x 1180 mm 

Objem: 660 l 

Materiál: polyetylen HDPE 

Nosnost: 360 kg 

Dal�í údaje: dv� brzdná kole�ka  

Obr. 3.9 � Plastový kontejner � komunální odpad 
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3.4.5 Elektrický rozvad�� HM 422 / FI / EL 

Rozvad�� vyroben z vysoce odolného mrazuvzdorného polyetylenu a �árov� pozinkované oceli. 
Rozvad�� je odolný proti mechanickému po�kození. Na staveni�ti bude umíst�no 6 rozvad��� z toho 4 
rozvad��e budou umíst�ny vzestupn� od 3.PP a� do 1.NP. Dal�í rozvad��e m��ou být p�idány dle 
pot�eby.  

P�ipojení: p�ívodka 5/32 A 

Zásuvky: 4 x 230 V /16A 

Pr�myslové zásuvky: 2 x 400 V/16A; 2 x 400 V/32A 

Proudový chráni�: 1 x FI 4/40/0,03A 

Ji�t�ní: 4x1/16A; 2x3/16A; 2x3/32A 

Rozm�ry: 640 x 1060 mm 

M��ení: do 100 A 

Mechanická odolnost: IK9, 40-63-250 A 

Obr. 3.10 � elektrický rozvad��
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4. USPO�ÁDÁNÍ A ZAJI�T�NÍ STAVENI�T�       

Z HLEDISKA OCHRANY VE�EJNÝCH ZÁJM�

K zaji�t�ní ochrany práv t�etích osob (vlastník� sousedních pozemk�) a k zaji�t�ní pr�b��ného provozu 
na ve�ejných komunikacích, budou v�echny práce spojené s výstavou probíhat na vymezené plo�e areálu 
Akademie v�d ÚOCHB. Vozidla vyjí�d�jící ze staveni�t� na ve�ejnou komunikaci budou �i�t�na, aby se 
zamezilo zne�i�t�ní komunikace. Vozidla budou �i�t�ny dle pot�eby a to manuáln� nebo mokrým 
�i�t�ním. Bli��í informace k zamezení zne�i�t�ní je uvedeno v odstavci 6. tohoto dokumentu. Provoz na 
stavb� bude probíhat od 7 a� 15 hod. Okolí stavby nesmí být naru�ováno, v dob� kdy je vyhlá�en no�ní 
klid!  

Severní brána v ul. Kolejní je uzamykatelná, brána v ulici Stavitelská je vysouvací opat�ena elekrickým 
pohonem a je zde umíst�na vrátnice. Na bránách budou umíst�ny cedule se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. Pohyb t�etích osob po staveni�ti bude upraven zna�kami s výstrahou: �POZOR STAVENI�T�, 
NEBEZPE	Í ÚRAZU�. Zna�ky budou umíst�ny na viditelném míst� p�i vstupu do prostor� staveni�t�   

Obr. 4.1 Výstra�né zna�ky 
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5. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

5.1 Obecné po�adavky na pln�ní BOZP 

Provád�né práce se budou �ídit ní�e uvedenými podmínkami a dokumentem BOZP. 

V�ichni pracovníci podílející se na stavebních prací musí být seznámeni s p�edpisy a technologickým 
postupem p�ed zahájením prací. Jsou povinni p�i práci pou�ívat p�edepsané ochranné pom�cky, které jsou 
stanoveny na základ� na�ízení vlády �. 495/2001 Sb.  

Dal�í p�edpisy: 
• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveni�ti 
• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

nebezpe�í pádu z vý�ky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. po�adavky na bezpe�ný provoz a pou�ívání stroj� a technických 

za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
  
Kvalita materiál� a p�edepsané postupy prací musí být p�esn� dodr�ovány.  

Za sní�ené viditelnosti musí být pro práci zaji�t�no dostate�né osv�tlení. U v�ech vjezd� a vstup� musí 
být zaji�t�no ozna�ení bezpe�nostními zna�kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám dle Na�ízení 
vlády �. 11/2002 Sb.  

5.2 Povinnosti pracovník� na stavb�

V�ichni zú�astn�ní pracovníci musí být pro�koleni o bezpe�nosti práce na staveni�ti a budou seznámeni 
s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky p�i provád�ní jednotlivých 
prací. Souhlas s dodr�ením v�ech p�edpis� potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
• dodr�ovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a za�ízení, pou�ívat ná�adí a pom�cky, které jim byly p�id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
• nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a po�árních za�ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
• dodr�ovat bezpe�nostní ozna�ení, výstra�né signály a upozorn�ní,
• dodr�ovat pokyny pov��ených osob pro �ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
• provád�t práci na u�eném pracovi�ti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka (výjimkou je naléhavý d�vod nap�.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpov�dnému pracovníkovi.

Na technických za�ízeních, která p�edstavují zvý�ení ohro�ení �ivota a zdraví zam�stnanc�, jedná-li se o 
jejich obsluhu, montá�, údr�bu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a �innosti samostatn� vykonávat a 
samostatn� je obsluhovat jen zvlá�
 odborn� zp�sobilí zam�stnanci. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo �ivoty osob nebo zp�sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za�ízení, p�ípadn� p�íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p�eru�it práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
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pracovníkovi. Dále podle mo�nosti upozornit v�echny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohro�eny. P�i p�eru�ení práce je nutno provést nezbytná opat�ení k ochran� zdraví a majetku a musí být o 
tom vyhotoven zápis. 

V�ichni pracovníci musí být zdravotn� a odborn� zp�sobilí pro výkon jednotlivých prací.  

Pro v�echny pracovníky je zakázáno po�ívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P�i poru�ení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveni�t�
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6. EKOLOGIE A OCHRANA �IVOTNÍHO PROST�EDÍ 

Na stavební �innost provád�nou na staveni�ti v areálu ÚOCHB v Praze 6 � Dejvice nejsou kladeny 
speciální po�adavky. Staveni�t� by m�lo být zaji�t�no proti �í�ení hluku a zne�i�
ování. Odpad vzniklý 
b�hem výstavby bude t�íd�n a následn� likvidován, odvá�en na skládku odpadu nebo k recyklaci. 
Zárove� musí být zaji�t�na p�ípadná ochrana p�i úniku nebezpe�ných látek a nebezpe�ných chemikálií. 
V�e bude provád�no v souladu se zákonem. 

6.1. Sni�ování staveni�tního hluku 

Staveni�t� se nachází v zastav�né oblasti, je tedy nutné v souvislosti s výstavbou sni�ování staveni�tní 
hladiny hluku. Toto opat�ení se týká p�evá�n� prací, p�i nich� jsou pou�ívány velké pracovní stroje. Jedná 
se p�evá�n� o práce spojené výkopovými prácemi, zaji�t�ním stavební jámy a výstavbou monolitické 
konstrukce. Navr�ená strojní mechanizace bude pravideln� kontrolována, zda motory stoj�, které 
nevykonávají �ádnou �innost, voln� neb��í. Hlu�né stavební práce budou omezeny pracovní dobou od 
7:00 � 15:00 hod. v pracovních dnech. O svátcích a dnech pracovního klidu jsou tyto práce na staveni�ti 
zakázány.  

6.2. Ochrana proti zne�i�ování ovzdu�í 

6.2.1. Chemické �ástice 

- kontrola emisí 
- výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k p�et��ování strojní mechanizace 

6.2.2. Pra�né �ástice 

Nadm�rná pra�nost bude omezena dostate�ným vlh�ením a okam�itou odvá�kou pra�ných materiál� ze 
staveni�t�. 

6.3. Ochrana proti zne�i�t�ní ve�ejných komunikací 

Aby ve�ejná komunikace nebyla zne�i�t�na, je nutné dodr�ovat daná opat�ení. Tato opat�ení zahrnují 
p�edev�ím dostate�né �i�t�ní vozidel a strojní mechanizace p�ed výjezdem ze staveni�t� a mo�nost �i�t�ní 
obuvi pracovník�. Pr�b��n� budou smívány i ne�istoty z mimo-staveni�tní komunikace. 

6.4. Ochrana p�ed zne�i�t�ním povrchových a podzemních vod 

Plochy na staveni�ti ur�ené pro mokré �i�t�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod�ovacím 
�labem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit.  
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6.5. Nakládání s odpady 

Ve�keré odpady a manipulace s nimi budou provád�ny dle p�íslu�né kategorie: 

O � Ostatní + komunální odpad 
N � Nebezpe�ný odpad 

S odpady kategorie �N� musí být nakládáno v souladu s na�ízením vlády 	R 383/2001 Sb., 
v odpovídajících nádobách a obalech ozna�eným identifika�ním listem odpadu, kde bude uveden i postup 
v p�ípad� havárie.  

Dále musejí být dodr�ovány p�edpisy z hlediska ochrany �ivotního prost�edí: 

− P�edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�
− P�edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog 
odpad�) 

− P�edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv� na �ivotní prost�edí 

6.6. Odpady vzniklé p�i provád�ní stavby 

KÓD 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU       
KATEGORIE 

ODPADU 

     
LIKVIDACE 

13 01 13 Hydraulické oleje N spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�i�t�né 

N spalovna 

17 01 02 Cihly O skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 �elezo a ocel O skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O skládka 

17 06 03  Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpe�né látky 

N spalovna 

17 06 04 Jiné izola�ní materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 
06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O skládka 
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6.7. P�edcházení nadm�rnému vzniku odpad�

Odpady, které p�i výstavb� vznikají, musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu odpadu tak, aby nebylo 
ohro�eno lidské zdraví a �ivotní prost�edí.  Povinností je odpady minimalizovat a zbyte�n� jejich vznik 
nepodporovat.  

7. FÁZE ZA�ÍZENÍ STAVENI�T�

7.1 Fáze p�ípravy staveni�t�, podchycení konstrukcí budovy �A� 

P�ed samotným budováním zázemí za�ízení staveni�t� je zapot�ebí d�kladný pr�zkum terénu a následný 
návrh za�ízení staveni�t�. Po návrh první fáze za�ízení staveni�t� se p�istoupí k odstran�ní k�ovin, strom�
a travního porostu bránící k výstavb� zázemí za�ízení staveni�t�. Plochy pot�ebné pro umíst�ní stavebních 
bun�k pro vedení stavby a skladovacích kontejner� budou vyrovnány, opat�eny zhutn�ným �t�rkem nebo 
betonovými panely dle pot�eby. Alternativou k podlo�í stavebních bun�k m��e být vyu�ití stávající 
kamenné dla�by. Oplocení není nutné zhotovit nové, vyu�ije se stávající.  
Zaprvé je nutné stávající objekty umíst�né v budoucí plo�e SO 120 - budova �B� demolizovat. P�ed 
demolicí budov je nutné tyto objekty odpojit od in�enýrských sítí. P�ed ve�kerými zemními prácemi musí 
být provedeno vyty�ení podzemních sítí (voda, kanalizace, elektro, plyn, telefon apod.), bude provedeno 
správci sítí na �ádost stavebníka. Po demolici budov se p�istoupí k postupnému bourání stávající 
betonové plochy v okolí demolizovaných objekt�. Plochy zde slou�ily jako parkovací místa pro personál 
Akademie v�d.   
Dále se provede srovnání pracovní úrovn� pro provád�né práce s tryskovou injektá�í a pilotovou st�nou.  
Pro lep�í vnitrostaveni�tní dopravu se zhotoví jednosm�rný provoz a to od vjezdové brány v ul. 
Stavitelský o výjezdové brán� v ul. Bechy�ova. Komunikace bude zhotovena ze zhnutn�ného �t�rkopísku 
v tlou�
ce 200mm.   

7.3 Fáze zaji�t�ní stavební jámy  

Po provedení  podchycení konstrukcí budovy �A� pomocí tryskové injektá�e a provedení pilotových st�n 
na hran�  budovy �A� a následné technologické pauze se p�istoupí k zaji�t�ní stavební jámy. S �asovým 
odstupem se p�istoupí k první etap� výkopových prací, kde se pomocí svahování dosáhne sní�ené 
pracovní úrovn�. Z této pracovní úrovn� se provede záporové pa�ení po budoucím obvodu SO 120 
Budovy �B�. Záporové pa�ení se provede pomocí vrtné soupravy, která zhotoví vrt, do kterého se osadí 
ocelové pa�iny tvaru I. Ocelové pa�iny se zajistí v ko�enové �ásti betonem.  Po záporovém pa�ení se bude 
dále t��it zemina do druhé pracovní úrovn�. Záporové pa�ení bude vypln�no výd�evou a bude vytvo�en 
sjezd do stavební jámy. Na výd�evu se osadí kari sít� a opat�í st�íkaným betonem. Záporové pa�ení je 
nutno kotvit, aby nedo�lo k deformaci nebo vybo�ení v d�sledku velkého zemního tlaku. T�etí etapa bude 
probíhat stejn� jako druhá. Ve �tvrté etap� výkopových prací se bude t��it a� na kone�nou pracovní 
úrove�, kde se provede budoucí základová deska. Do této úrovn� nelze vytvo�it sjezd z d�vodu velké 
hloubky. T��ení zeminy se bude provád�t z druhé pracovní úrovn� z místa ur�eného pro VZK kanály 
pomocí rypadla s hloubkovou lopatou. Výkop a p�emíst�ní zeminy ve t�etí pracovní úrovni bude provád�t 
pásový dozer, který se ze stavební jámy vytáhne pomocí zdvihacího mechanizmu. V severovýchodním 
rohu stavební jámy se vybuduje schodi�
ová v��. 
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7.4 Fáze hrubé stavby 

V této fázi bude probíhat nev�t�í �ást provád�ní stavby. Betoná� vodorovných a svislých konstrukcí, 
zd�ní, betoná� podlah a dokon�ování výkop� pro VZK kanál�. Z d�vodu velké pracnosti a soub�hu více 
stavebních prací je nutné vytvo�ení nového provozní zázemí pro pracovní sílu a roz�í�ené vedení stavby. 
Pro tyto ú�ely se vyu�ije umíst�ní bun�k na sebe a tím vytvo�ení roz�í�eného prostoru pro vedení firmy. 
Plocha ur�ená pro bu�ky budou vyrovnána a opat�ena betonovými panely, na kterých budou umíst�ny 
bu�ky. Toto zázemí bude tvo�it soustava bun�k nad sebou o 4 bu�kách ve spodní a 4 v horní �ad�. Dále je 
zapot�ebí roz�í�it sklady materiálu. Ty budou umíst�ny v blízkosti stavebních bun�k pro pracovníky. 

8. NÁKLADY NA ZA�ÍZENÍ STAVENI�T�

Náklady na za�ízení staveni�t� jsou zpracovány rozpo�tem za�ízení staveni�t�, který je p�ílohou 
diplomové práce.  
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Jedná se o monolitický �elezobetonový skelet. Budova má 7 podla�í, t�i podzemní a �ty�i nadzemní. 
P�dorysný tvar podzemních podla�í je obdélník 39x36m. V nadzemních podla�ích je tvar p�dorysu 
zm�n�n na sférický rovnoramenný trojúhelník s délkou základny 42m a vý�kou 37m.  Zalo�ení je 
provedeno na základové desce tlou�	ky 500mm zesílené pod sloupy hlavicemi prom�nné tlou�	ky. 
Maximální tlou�	ka hlavic je 1150mm. Sv�tlá vý�ka podla�í se pohybuje v rozmezí od 2,65 v 1.PP a� po  
3,6m v nadzemních podla�ích.  

Svislé nosné konstrukce tvo�í �elezobetonové sloupy v ocelové chráni�ce z  trubek 508/16 a 559/16. 
V suterénních podla�ích jsou sloupy dopln�ny o �elezobetonovou obvodovou st�nu konstantní tlou�	ky 
300mm.  

Stropní desky jsou h�ibové, v podzemních podla�ích mají tlou�	ku 220mm, v nadzemních podla�í 
270mm. Hlavice nad sloupy jsou sní�eny 200mm pod stropní desku. Nad poslední �elezobetonovou 
desku stropu nad 4.NP vystupuje �B dojezd výtahu dopln�ný technickými místnostmi a protihluková 
st�na ohrani�ující prostor VZT jednotek. Tyto konstrukce jsou ocelové. Nezastav�ný obvodový pás 
st�echy je navr�en jako pochozí zelená st�echa. Obvodový plá�	 budovy je navr�en jako lehký.   

1.1 Ú�el objektu 

Budova �B� je v rozhodující nadzemní �ásti v�nována laborato�ím organické chemie s návazností na 
vyhodnocovací pracovi�t�, prostory vedení jednotlivých tým� a nezbytné zázemí. 

V budov� je krom� laboratorních pracovi�	 organické chemie situováno skladové zázemí, serverovna 
teoretické chemie, sklad knih, gará�e a technologické zázemí pro ob� budovy �A� a �B� zahrnující 
zejména za�ízení vzduchotechnická a chladící. [1] 

 1.2 Zalo�ení objektu  

Objekt je zalo�en plo�n� na základové desce z vodostavebného betonu. Tlou�	ka základové desky je 
stanovena na 500mm. V míst� v�t�iny sloup� jsou navr�eny zesilující hlavice r�zných p�dorysných 
rozm�r� i tlou�	ky dle velikosti síly p�ená�ené daným sloupem. P�dorysný rozm�r �tvercových hlavic se 
pohybuje od 2,3m a� po 4,2m. Vý�ka prohloubení jde od 400 a� po 650mm. Maximální tlou�	ka hlavic je 
1150mm. Základová deska je v severním rohu v plo�e 23,5x14,5 zalomena a sní�ena o 400mm. Deska je 
rovn�� prolomena v místech dojezd� výtah�.  

Podkladní betony jsou navr�eny v tl. 200 mm vyarmované ocelovou sva�ovanou sítí. V podkladním 
betonu bude provedena zemnící soustava.  
Spodní stavba spolu se zalo�ením je izolována pomocí hydroizola�ního souvrství. Hydroizola�ní 
souvrství bude provedeno na upravený podkladní beton. P�i provád�ní výztu�e základové desky dodavatel 
zajistí, aby hydroizolace nebyla poru�ena. P�ed zabetonováním je nutné provést vizuální kontrolu a o této 
kontrole sepsat zápis. P�ípadné poruchy opravit. 

OCHRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY 
Základová spára prob�hne ve vrstv� pevných pis�itých jíl� uvád�ných jako geotechnická skupina GT3. 
P�i hloubení výkop� je pot�eba postupovat tak, aby nebyla nakyp�ena základová spára. Výkop provád�ný 
l�ící se zuby je t�eba ukon�it v dostate�né vý�ce nad základovou spárou a následné do�i�t�ní provést 
rovnou l�ící bez zub�.    
V�asným zabetonováním podkladních beton� se zabrání následnému rozb�ednutí základové spáry vlivem 
po�así. 
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P�ed betoná�í podkladních beton� je nutno ov��it statickou zat��ovací zkou�kou po�adovanou hodnotu 
deforma�ního modulu Edef1 = 15 MPa. V p�ípad� dosa�ení ni��í hodnoty bude nutné pracovní spáru 
p�ehutnit.  

1.3 Hydroizolace stavby 

Hydroizolace spodní stavby budou provedeny z bentonitového hydroizola�ního systému � (nap�. 
bentonitové roho�e Voltex s fólií, bentonitový kompozit Dual-Seal), navíc jsou obvodové konstrukce 
spodní stavby a základová deska navr�eny jako bílá vana. 

Pro pr�chod zemnící soustavy hydroizolací osadit systémové pr�chodky s pevnou a volnou p�írubou 
zemnícího prvku dle montá�ního postupu výrobce (nap�. 250 CRM-NP). Mezi p�íruby bude upevn�n 
bentonitový hydroizola�ní pás. Na volnou p�írubu bude p�es bentonitový tmel osazena je�t� jedna vrstva 
bentonitové roho�e s p�esahem 100mm. 

1.4 Geologické a hydrologické pom�ry  

Provedený in�enýrsko-geologický pr�zkum potvrdil dle �SN 73 1001 Základová p�da pod plo�nými 
základy slo�ité základové pom�ry. Základová p�da se v rozsahu staveni�t� m�ní v�etn� jejích 
geotechnických vlastností. 

Pro podrobné vyhodnocení geologických podmínek v lokalit� byl v areálu v lednu 2006 proveden 
in�enýrsko-geologický pr�zkum. Podle jeho záv�r� povrch t�chto b�idlic nebyl vrtnými pracemi zasti�en 
a je p�edpoklad, �e povrch skalního podlo�í bude v hloubce v�t�í ne� 17,5 m pod terénem a vlivem erozní 
�innosti vody bude nerovný. 

Kvartérní pokryv je zastoupen následujícími geneticky odli�nými typy zemin. Bázi pokryvu budují 
fluviální sedimenty zastoupené jíly, písky a �t�rky, které tvo�í samostatné polohy s p�echodovými 
vrstvami. Svrchní polohy budují eolické sedimenty. Jedná se o spra�e, které p�echázejí do sekundárn�
p�emíst�ných (p�eplavených) spra�ových hlín. Mocnost t�chto sediment� je 5-6 m. Lze konstatovat, �e se 
jedná o pom�rn� zna�ný heterogenní komplex, ve kterém jsou zastoupeny jílovité, jílovitopís�ité, 
jílovito�t�rkové, pís�ité a �t�rkovité zeminy. Výskyt jednotlivých typ� zemin je zna�n� chaotický a s 
nejv�t�í pravd�podobností zeminy tvo�í nepr�b��né �o�ky, pop�ípad� se jednotlivé typy prstovit�
protínají. Rovn�� je obtí�n� rozeznatelná geneze, tj. zda se jedná o fluviální (náplavy) nebo o 
fluviodeluviální (splachy) sedimenty. �ist� fluviální sedimenty se pravd�podobn� vyskytují a� v 
bazálním souvrství, kde mají charakter terasových pís�itých a �t�rkových zemin, které p�edstavují spodní 
vltavskou terasu. 

Dle dostupných informací se v dot�eném území nevyskytují �ádná lo�iska nerostných surovin. 
Dle hydrogeologické rajonizace �R je území lokality sou�ástí hydrogeologického rajónu 625 - 
Proterozoikum a paleozoikum v povodí p�ítok� Vltavy. Obecn� lze konstatovat, �e zásoby podzemních 
vod v horninách proterozoika a paleozoika jsou z vodohospodá�ského hlediska mén� významné, jak z 
pohledu mno�ství, tak i jakosti. Podle podrobné in�enýrsko-geologické mapy 1 : 5000, list Praha 7 - 0, 
mapy hydrogeologických pom�r�, se hladina podzemní vody p�edpokládá na úrovni cca 198 - 200 m n. 
m.  

V pleistocénu a holocénu protékala územím vodote� (Dejvický potok), který je je�t� patrný na 
fotografiích z 20. let minulého století. Vrty zasti�ené fluviální sedimenty obsahují vedle jemnozrnné 
frakce valouny opuky a st�edn� opracované úlomky k�emenc� a b�idlic stejn� tak i valouny k�emenc�, 
k�emene a hornin. Je tedy pravd�podobné, �e se jedná o sedimenty Vltavy a Dejvického potoka. 
Podle IG pr�zkumu je povrch upraven navá�kami, které tvo�í místní materiál se stavební sutí, konstrukce 
zpevn�ných ploch a základové konstrukce stávajících objekt�. Mocnost navá�ek je cca 2,0-3,0m. 



67 

Podzemní voda tvo�í souvislou pr�linovou zvode
 na bázi fluviálních sediment� s mírn� napjatou 
hladinou. Hladina podzemní vody byla zasti�ena v hloubce 15,8m (196,7m n.m.) a ustálila se v hloubce 
15,33m (197,17m n.m.) pod terénem. 

Území se nenalézá v chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod a ani v ochranných pásmech zdroj�
povrchových �i podzemních vod. 
V míst� budoucího objektu B byly vzhledem k mo�nostem v areálu provedeny dva pr�zkumné vrty. [2]  
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2. MATERIÁL 

2.1 Výpis materiál�

Beton dna a obvodových st�n:

C30/37 � XC1 � S3 � Cl 0,4 � Dmax 22    �SN EN 206-1 
max. pr�sak 35 mm (dle �SN EN 12390-8)  
� vodostavební  konstrukce - 90-ti denní pevnost   
modul pru�nosti Ecm=33Gpa, pevnost v tahu fctm=2,9 Mpa   
        
Výpo�et kubatur je uveden ve výkazu vým�r rozpo�tu pro SO 120 

− Mno�ství betonu pro základovou desku tl. 500mm: 790,23 m3 

− Mno�ství betonu pro podkladní vrstvu tl. 200mm: 104,01 m3 

− Mno�ství betonu pro obvodové st�ny v 3.PP tl. 300 mm: 165,88 m3 

− Mno�ství betonu pro obvodové st�ny v 2.PP tl. 300 mm: 187,42 m3 

− Mno�ství betonu pro obvodové st�ny v 1.PP tl. 300 mm: 149,18 m3 

− Mno�ství betonu pro obvodové st�ny v 1.NP tl. 300 mm: 94,75 m3

− Mno�ství celkem: 1791,47 m3 

Beton strop� a vnit�ních st�n:

C30/37 � XC1 � S3 � Cl 0,4 � Dmax 22    �SN EN 206-1  
modul pru�nosti Ecm=33Gpa, pevnost v tahu fctm=2,9 Mpa   

− Mno�ství betonu pro stropní konstrukce 3.PP � 5.NP: 2478,56 m3 

− Mno�ství betonu pro vnit�ní st�ny 3.PP � 5.NP: 254,76 m3 

Beton sloup�:

C50/60 � XC1 � S3 � Cl 0,4 � Dmax 22    �SN EN 206-1          (3.PP)
modul pru�nosti Ecm=37Gpa, pevnost v tahu fctm=4,1 Mpa   

C40/50 � XC1 � S3 � Cl 0,4 � Dmax 22    �SN EN 206-1          (2.PP)
modul pru�nosti Ecm=35Gpa, pevnost v tahu fctm=3,5  Mpa   

C30/37 � XC1 � S3 � Cl 0,4 � Dmax 22    �SN EN 206-1 
modul pru�nosti Ecm=33Gpa, pevnost v tahu fctm=2,9 Mpa        (1.PP � 4.NP)

− Mno�ství betonu pro betoná� sloup� 3.PP: 16,07 m3 

− Mno�ství betonu pro betoná� sloup� 2.PP: 18,14 m3 

− Mno�ství betonu pro betoná� sloup� 1.PP � 4.NP: 65,22 m3 
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Výztu�:

Výztu�  10505 (R)  
− Mno�ství výztu�e pro základovou desku: 26,22 t 
− Mno�ství výztu�e nadzákladových zdí: 90,42 t 
− Mno�ství výztu�e sloup�: 7,46 t 
− Mno�ství výztu�e strop�: 185,89 t 

Speciální p�ípravky  
- t�snící PVC pásy do pracovních a dilata�ních spár ve vodostavebních konstrukcích 89,5 m  

(4 balení po 25m)  
- bentonitové t�snící pásky 168,8 m (6 balení po 30m) 
- záme�nické izola�ní prostupky v obvodové st�n� 25ks 

Bedn�ní:

− Bedn�ní nadzákladových zdí jednostranné: 2163,32 m2 

− Bedn�ní nadzákladových zdí oboustranné: 1980,21 m2 

− Bedn�ní strop� deskových 3.PP � 5.NP: 8628,97 m2 

Mno�ství bedn�ní pro nejvýhodn�j�í finan�ní zhodnocení (50% z celku) pro jednostranné bedn�ní 
obvodových st�n
- vytvo�eno v programu ELPOS PERI 

Prvky bedn�ní Po�et [ks] Po�et palet [ks] 

PANEL TRIO TR/4 -330x240 20 4 
PANEL TRIO TR/4 -330x90 20 4 
PANEL TRIO TR/4 -330x30 2 
PANEL TRIO ESQ.INT.TE/4-
330 

2 

ROHOVÝ PANEL TE 330-2 2 
ZÁMEK BFD 1316 6 
Systém spínání DW 15 (táhlo, 
distan�ní trubka, kónus, 
kloubová matice) 

1316 6 

Zátka Ø 20/24 mm 844 8 
Hlava pro stabilizátor TRIO 170 6 
Patka RSS 170 6 
�roub TRIO MMS 20x130 170 4 
Pomocné pá�idlo TRIO 20 
Betoná�ská lávka TRIO 
120x270 

30 

�eb�ík výsuvný 240-360 4 
Transportní záv�sy-2 TRIO 44 
Skláp�cí lávka FB 180-3 20 2 
Pracovní plo�iny Peri 20 4 
Ochranné zábradlí plo�in Peri 40 3 
Odbed�ovací nát�r PERI BIO 
Clean 

12 

− Sloupková paleta RP 80 x 150: P�eprava rohových panel�, stabilizátor� a �eb�ík�. 
− Paletové p�ílo�ka TRIO ze �ty� p�epravních sloupk� TRIO: p�eprava bednících panel� pro 

2-5 ks stejn� velkých panel�. 
− M�í�ová paleta RP 80 x 120: P�eprava zámk� BFD, �roub�, matic, li�t, hlav a patek pro 
− stabilizátory, �eb�íkových hák� a patek. 
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2.2 Skladování 

Ve�keré stavební hmoty, skladované na stavb�, budou skladovány dle technologických p�edpis� jejich 
výrobc� a pravidel BOZP, v originálním balení a s �ádným ozna�ením. Drobn�j�í materiál, stroje a ná�adí 
budou uschovány ve skladovacích kontejnerech. Plochy pro skladování jsou vyzna�eny dle výkresu 
za�ízení staveni�t�. Pro fázi, monolitické svislé konstrukce, bude ulo�ena výztu� a systémové bedn�ní dle 
výkresu za�ízení staveni�t� pro tuto fázi. Plochy zde budou rovné, zhutn�né �t�rkopískem a odvodn�ny ve 
sklonu 2% sm�rem od objektu. 

Skladování výztu�e pot�ebné pro armovací práce svislých konstrukcí budou umíst�ny na základové desce 
�e�eného objektu z d�vodu lep�í dostupnosti a rychlej�í manipulace. Ocelové svazky prut� budou ulo�eny 
na prokládky a to v minimální vý�ce 100 mm od spodní �ásti základové desky. Ulo�ené bednící desky a 
jiný materiál bude ulo�en na paletách �i v paletových ko�ích. Paletové ko�e se dají osadit na sebe (max. 
dva paletové ko�e, aby nebyla p�ekro�ena vý�ka 2,0 m). Pr�chozí �í�ka mezi ulo�enými svazky 
a bednícími prvky bude 0,75m.  

2.3 Doprava 

2.3.1 Mimostaveni�tní doprava (Primární) 

Pro mimostaveni�tní dopravu je stavba velmi dob�e p�ístupná pro jednotlivé dodavatele. Stavba se 
nachází ve frekventované �ásti Prahy a to v m�stské �ásti Dejvice. Pro dopravu materiálu z okolí Prahy je 
nejp�ístupn�j�í cesta po rychlostní komunikaci R1 (Pra�ský okruh), déle po ulici Evropská ke kruhovému 
objezdu Vít�zného nám�stí, který vyhovuje na polom�r otá�ení 15m. Dále se napojuje ulice 
Jugoslávských partyzán� vedoucí ke k�i�ovatce s napojením na ulici Zelené. K�i�ovatka té� vyhovuje na 
polom�r otá�ení 15m. Z ulice Zelená je u� snadná dostupnost ke staveni�ti. 

Materiál jako bedn�ní a jeho prvky budou dopraveny na staveni�t� automobilem MAN 35.400 HIAB s 
hydraulickou rukou. Bedn�ní bude ulo�eno na valníku na m�í�ových paletách a paletových p�ílo�kách 
TRIO opat�enými záv�sy pro transport.  

Prutová výztu� pro armovací práce svislých konstrukcí bude dopravena té� na valníku automobilu a na 
staveni�ti budou ulo�eny pomocí hydraulické ruky. 

Beton pro betoná� svislých konstrukcí bude dopraven  autodomícháva�em Stetter, výrobní �ada BASIC 
LINE AM15 C z místní betonárky. 

2.3.2 Staveni�tní doprava (Sekundární)  

P�i sekundární doprav� materiál� a stroj� bude vyu�ito soupravy MAN 35.400 HIAB s hydraulickou 
rukou. Souprava s hydraulickou rukou zajistí slo�ení dová�eného materiálu na skladovací plochy, dal�í 
rozmíst�ní nebo dopravení materiálu na místi zpracování zajistí v��ový je�áb v��ový je�áb LINDEN 
COMANSA 5 LC 4510 5t nebo v��ový je�áb WOLFF WK91 SL. Beton dová�ený autodomícháva�em 
Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C bude �erpán do míst betoná�e pomocí auto�erpadla 
SCHWING S55 SX. Pro betoná� sloup a st�n bude vyu�ito bádií na beton se st�edovou a bo�ní výpustí. 
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3. P�EVZETÍ PRACOVI�T�

3.1 P�edání / p�evzetí pracovi�t�

P�edání pracovi�t� probíhá mezi stavbyvedoucím (hlavním dodavatelem stavebních prací) a vedoucím 
�ety (zhotovitelem stavebních prací) pro zhotovení svislých obvodových st�n a vodorovných konstrukcí 
(stropu). P�i p�edání je p�ítomen technický dozor investora. 

P�e p�edáním pracovi�t� pro zhotovení svislých obvodových st�n a vodorovných konstrukcí (stropu) musí 
být hotovy p�edcházející práce. Pro svislé obvodové st�ny jsou p�edcházející práce zaji�t�ní stavební 
jámy pa�ícími st�nami, pilotovými st�nami, provedení zemních kotev a zhotovení základové desky. Dále 
musí být ukon�eny práce izolatérské a práce armovací svislých obvodových st�n. Pro práce vodorovných 
monolitických konstrukcí jsou p�edcházející práce stejné jako v bod� vý�e s tím rozdílem �e jsou závislé 
od provedení svislých obvodových st�n v podzemních podla�í. Pokud práce spojené s provád�ním 
svislých a vodorovných konstrukcí bude provád�t stejný zhotovitel, p�edání pracovi�t� bude probíhat 
pouze jednou.  

P�i p�edání musí být zkontrolováno p�esné provedení výztu�e dle projektové dokumentace, rovinatost 
podkladu (základové desky). Dále zhotovitel p�ebírá plochy vymezené pro za�ízení staveni�t� a pro 
pojezd stavebních mechanism�. P�ejímané plochy musí být uklizeny.  

O p�edání / p�evzetí se provede zápis do stavebního deníku a to za p�ítomnosti TDI, stavbyvedoucího 
a vedoucího �ety.  

3.2 P�ipravenost pracovi�t�  

P�ed za�átkem ve�kerých prací spojený s provád�ním svislých obvodových st�n musí být dokon�eny 
p�edchozí práce a to: 

− zaji�t�ní obvodových st�n (pa�ící st�ny, pilotové st�ny, zemní kotvy, trysková injektá�) 
− zhotovení základových desek na pracovní úrove
 -15,650 m a - 16,050 m. 

P�ed zahájením armovacích, bednících a betoná�ských prací pro svislé a vodorovné konstrukce musí být 
zaji�t�no: 

− relativn� pevná a rovná plocha pro slo�ení materiálu (výztu�, bedn�ní) 
− dostate�n� �istá a rovná pracovní spára v míst� budoucí svislé konstrukce 
− dostatek pracovního prostoru pro manipulaci s bednícími deskami [5] 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY  

Staveni�t� bude za�ízeno dle výkresu za�ízení staveni�t�. Staveni�t� má vým�ru zhruba 11 625 m2. Vjez 
na staveni�t� se nachází v severovýchodní �ásti z ulice Stavitelská. Provoz v ulici Stavitelská je 
jednosm�rný, proto je nutné stavební stroje a dodávky materiálu sm��ovat do ulice Zelená, ze které se dá 
napojit na ulici Stavitelská. Vjezdová brána je zasouvací a je ovládána elektrickým pohonem. �í�ka 
vjezdové brány je 5,8 m. U vjezdu se nachází vrátnice, která slou�í pro sledování pohybu stavebních 
stroj�, dodávek materiálu a pracovníku po staveni�ti. V severní �ásti staveni�t� je zhotovena 
uzamykatelná brácha která slou�í jako podru�ný vjezd na stavbu pro slo�ení materiálu a dal�í manipulaci 
s ním. �í�ka brány je zde 5,0 m. 
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Oplocení staveni�t� se v severní a západní �ásti vyu�ije stávající. V této �ásti odpovídá vý�ce 1,8 m. 
Staveni�tní komunikace bude dostate�n� zhutn�na pro provoz stroj�. 

Stavební bu
ky, bu
ka stavbyvedoucího a kontejnery slou�ící jako sklad drobného materiálu budou 
umíst�ny v severní �ásti staveni�t� v t�sné blízkosti budovy �C�. Alternativn� lze vyu�ít prostor� a 
kamenné dla�by p�i vjezdu z ulice Stavitelská, kde by bylo té� vhodné umíst�né sestavy stavebních 
bun�k. Plochy pro umíst�ní bun�k a kontejner� budou zhutn�ny a opat�eny betonovými panely. Mezi 
betonovými panely a spodní �ástí stavebními bu
kami budou d�ev�né prkna.  

Plochy na staveni�ti ur�ené pro mokré �i�t�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod
ovacím 
�labem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit.  

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

P�ed zahájením prací musí být v�ichni zú�astn�ní pracovníci seznámeni s technologickým postupem 
a p�edpisy pro provád�ní prací spojené se zhotovením svislých obvodových st�n, jako�to s armovacími 
prácemi, provedením bedn�ní a betoná�í. O této skute�nosti se zapí�e záznam, ve kterém je uvedeno 
jméno, p�íjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl doty�ný pro�kolen. [6] 

VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE 
Odpov�dná osoba: - 1x stavbyvedoucí 

- 1x asistent stavbyvedoucího 
Betoná�: - 1x obsluha autodomícháva�e 

- 2x je�ábník 
- 1x pracovník obsluhující bádii 
- 3x pomocný pracovník 

Armování: - 6x vaza�
- 4x pomocný d�lník 

Bedn�ní: - 2x tesa�
- 1x odborný pracovník  
- 3x pomocný d�lník 

Uzem
ovací soustava: - 2x svá�e� (sva�ování výztu�e v rámci  
  uzem
ovací soustavy) 

Stavební p�ipomoci:  - 3x pomocný d�lník 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POM�CKY 

6.1 Mechanizace 

VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE 
(strojní sestava) 

- autodomícháva� SCHWING S 55 SX 
- v��ový je�áb WOLFF WK 91 SL 
- v��ový je�áb LINDEN COMANSA 5 LC 4510  
- bádie na beton se st�edovou výpustí Typ 

1016H.14 
- bádie na beton s bo�ní výpustí Typ 1028.12 

6.2 Drobné ru�ní ná�adí a pom�cky BOZP 

Ru�ní ná�adí: 
− montá�ní �eb�ík, 
− ru�ní pila Black&Decker KS900SK,,  
− pojízdné le�ení, 
− svá�ecí poloautomat COMPACT 154 AUTO 
− ponorný vibrátor PERLES CMP  
− ohýba�ka výztu�e, �típa�ka výztu�e 
− vázací drát 
− 3x lopata, 2x kole�ko 
− skládací metr, svinovací metr, vodováha 2m 
− nivela�ní p�ístroj, kladiva, zednické l�íce 

Pom�cky BOZP (bli��í informace k OOPP v �ásti BOZP) 
− pracovní od�v,
− pevné boty,
− ochranné rukavice,
− ochranné brýle,
− �títek chránící obli�ej, svá�ecí �tít
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Zimní opat�ení 

Jestli�e bude realizace monolitických �elezobetonových obvodových st�n probíhat v zimním období, 
bude nutné brát v úvahu ní�e uvedené opat�ení. P�ijaté zm�ny a opat�ení oproti projektové dokumentaci je 
nutné konzultovat s hlavním projektantem a uvést o této skute�nosti záznam do stavebního deníku. 

Za zimní období se pova�uje pr�m�rná teplota prost�edí, alespo
 t�í po sob� jdoucích dn�, která je ni��í 
ne� +5°C. Dle �SN EN 206-1 nesmí být teplota dodávaného �erstvého betonu ni��í ne� + 5°C (�l. 5.2.8), 
dle staré normy +10°C. Klesne-li pr�m�rná teplota mezi +0 a� -5°C, p�istoupí se k dodávce protepleného 
betonu (oh�ev zám�sové vody, pop�ípad� kameniva) nebo vyu�ití o t�ídu vy��í cementové sm�si. Klesne-
li teplota mezi -5 a� -10°C platí vý�e uvedené opat�ení s p�ípadným zvý�ením pevnosti o dv� t�ídy a navíc 
zde pou�ívat pouze betony z cementu CEM I (portlandský). Ukládání betonové sm�si o teplot� +10°C a 
na teplý podklad. Betoná� pod teplotou -10°C se nedoporu�uje a je vhodné práce pozastavit a vy�kat na 
p�íznivé podmínky. 

Jako dal�í opat�ení se bere v úvahu, teplota podkladu by m�la být +5°C, o�i�t�ní výztu�e od zmzark�
sn�hu (doporu�uje se: zakrytí/ oplachtování �ástí konstrukce, proh�ívání bedn�ní u� p�ed betoná�í). 
Teplota p�i ukládání betonové sm�si do bedn�ní nesmí klesnout pod +5°C a to i v dob� dodávky. Je nutné 
celou konstrukce chránit b�hem betoná�e, ale i po jeho ukon�ení. Doporu�uje se, zaplacht�ní, oh�ev 
konstrukce teplovzdu�ným vytáp�ním nebo elektrooh�evem tak, aby po dobu 3 dn� neklesla povrchová 
teplota zhotovené konstrukce pod 0°C, nebo dokud nenabude beton alespo
 pevnosti 5-8 MPa. 

7.2 Provedení svislých obvodových st�ny 

7.2.1 Vym��ení budoucích svislých konstrukcí 

Na zhotovené základové desce vyty�í geodet hlavní body v�ech obvodových st�n. Tyto body se vyzna�í 
viditelným zp�sobem (nap�. reflexní sprej, k�ída). 

7.2.2 Armování obvodových st�n 

P�ed armovacími prácemi prob�hne upevn�ní t�snícího pásku v míst� budoucí pracovní spáry mezi 
základovou deskou a �elezobetonovou st�nou. Pásek ve styku s vodou bobtná. Bobtnající pásek se upevní 
dle technického listu výrobce. Betoná�ská výztu� musí být p�es armovacími prácemi zbavena ne�istit, 
p�ípadn� odma�t�na. Armování bude navazovat na vy�nívající ocelové pruty zhotovené p�i armování 
základové desky. Armování bude probíhat dle výkresu výztu�e obvodových st�n platné projektové 
dokumentace. Pro krytí výztu�e budou pou�ity betonové distan�ní podlo�ky s drátem. Podlo�ky budou 
p�idrátované na ka�dé páté oko kari sít� a na ka�dou stranu. 

7.2.3 Bedn�ní monolitických obvodových st�n 

� P�ed osazením bednících st�n se musí nejprve o�et�it odbed
ovacím p�ípravkem (nap�. olej PERI 
Bio Clean) 

� Sestavení jednotlivých dílc� bednících st�n pomocí zámk� BFD  
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Obr. 7.1 � Spojování bednících panel� pomocí zámk� BFD 

� St�ny se osadí za pomocí v��ového je�ábu na vyty�ené body, s osazením st�n se za�ne 
v jihozápadním rohu (tj. st�na neblí�e k bodov� A) 

� St�ny se ukotví a stabilizují do po�adované polohy pomocí polohovacích zápor, st�ny se k sob�
p�ichytí op�t pomocí zámk� BDF. P�esný postup a provedení uchycení panel� je uveden 
v technologickém postupu výrobce 

� Pracovní �eta osazené st�ny vyrovná do svislé polohy pomocí polohovacích zápor 

Obr. 7.2 � P�íklad osazení jednostranného bedn�ní  
Obr. 7.3 � P�íklad jednostranného bedn�ní s osazenou pracovní plo�inou   

� Vy�nívající výztu� z bedn�ní slou�í pro dal�í navázání �elezobetonových st�n 
� Vy�nívající výztu� se opat�í krytkou, aby nedocházelo k její zne�i�t�ní 
� Ukon�ení �ásti bedn�ní se provede pomocí d�ev�ných sloupk� nebo systémových prvk�  
� Provede se záv�re�ná kontrola krytí výztu�e a provedení bedn�ní (prování vedoucí �ety) 
� V poslední �ade se na bedn�ní zhotoví ryska ozna�ující budoucí vý�ku st�ny, nebo-li do jaké 

vý�ky bude betonová sm�s ulo�ena 

7.2.4 Betoná� monolitických st�n 

� P�ed samotným betonováním se provede p�ejímka betonové sm�si a odebere se vzorek pro 
budoucí provedení zkou�ek betonu. 

� Betoná� bude probíhat za pomocí autodomícháva�e, auto�erpadla a bádie zav��ené na je�ábu 
� Betonová sm�s se bude ukládat do bedn�ní po vrstvách maximáln� 500mm 
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� Ka�dá vrstva se bude hutnit ponorným vibrátorem. Vibrování bude probíhat tak dlouho, dokud 
na povrchu nebude vytékat cementové mléko, a dokud se neustálý vytla�ování zadr�ovaného 
vzduchu v betonové sm�si. 

� Vpichy p�i vibrování betonové sm�si budou provád�ny po délce st�ny p�ibli�n� 300 mm od sebe 
a to z d�vodu dodr�ení ak�ního rádia vibrátoru. 

� P�i hutn�ní vrstev musí dojít k jejich propojení, proto se musí p�i vibrování pono�it hlavice 
vibrátoru minimáln� o 50 mm do ni��í vrstvy. 

� Pracovník provád�jící betoná� bude pracovat na zav��ené pracovní plo�in� (viz. obrázek vý�e) 
nebo z pracovního pojízdného le�ení. 
  

7.2.5 Odbedn�ní 

Odbedn�ní bednících prvk� prob�hne po technologické p�estávce, kdy beton dosáhne alespo
 50% 
p�edepsané pevnosti (tj. 2 dny dle p�ilo�eného výpo�tu). Ve výpo�tu je brána pr�m�rná teplota k letnímu 
období.  Provád�ní obvodových st�n se m��e v pr�b�hu �asu m�nit. Z t�chto d�vod� navrhuji odbed
ovat 
a� po technologické pauze 3 dn�. Bednící panely se po odmontování odstraní pomocí je�ábu. Bednící 
panely musí být okam�it� po odstran�ní o�i�t�ny hrubých ne�istot �pachtlí a vysokotlakým �i�t�ním 
vodou. �i�t�ní bude probíhat na plochách k tomu ur�ené. Po odstran�ní ne�istot se panely o�et�í 
odbed
ovacím p�ípravkem (olej PERI Bio Clean). Jednotlivé dílce se ulo�í na pelety, spojovací prvky se 
ulo�í do m�í�ových p�epravních box�. 

7.2.6 O�et�ování betonu 

Odbedn�né st�ny se musí o�et�ovat dle okolních klimatických podmínek. Beton p�i teplotách ni��ích ne� 
+5°C se musí chránit (oplachtováním, proteplováním dob� tvrdnutí). P�i teplotách nad 25°C se musí 
beton o�et�it kropením vodou, doporu�uje se beton zakrýt vlhkou tkaninou nebo folií pro zadr�ení 
vlhkosti.   

7.3 Provád�ní vodorovných konstrukcí � stropy 

7.3.1 Montá� bedn�ní stropu 

Pro bedn�ní v�ech strop� stavebního objektu SO 120 Budova �B� se vyu�ije bednícího systému firmy 
PERI. Systém tvo�í bednící desky, p�í�né a podélné nosníky a stojky opat�ené k�í�ovou hlavou a 
trojno�kou. 

− P�ed zapo�etím bednících prací musí dojít ke kontrole mno�ství a kvality bednících prvk�
− Nastavíme stropní stojky do p�ibli�né délky, vysunutím vnit�ní stojky. Stojka se posléze zajistí 

�epem do otvoru na stojce. P�esnou délku zajistíme vyto�ením matice s klínem.  
− Na stojku nasadíme k�í�ovou nebo p�ímou hlavu (viz obrázek ní�e) 
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Obr. 7.4 � Nasazení k�í�ové hlavy na stojku  

− Stojku opat�íme trojno�kou, kv�li lep�í stabilit� (dle na�ízení normy: je-li sv�tlá vý�ka více ne� 
3,0 m je nutné zajistit její stabilitu) 

Obr. 7.5 � Zaji�t�né stojky pomocí trojno�ky  

− Stojky se rozmístí dle výkresové p�edlohy nebo podle zásad p�edepsaných výrobcem. 
(Rozmíst�ní stojek a nosník� zále�í na zatí�ení tíhou konstrukce a vý�ce nosník�. Stanovení 
vzdáleností rozmíst�ní lze vy�íst z katalogových tabulek pro bednící prvku MULTIFLEX 
spole�nosti PERI) 
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Obr. 7.6 � P�íklad rozmíst�ní stojek a ulo�ení nosník�  

Obr. 7.7 � P�íklad rozmíst�ní stojek a ulo�ení nosník�  

− P�i sv�tlé vý�ce nad 3,0 m se musí zajistit stabilita stojek (p�íklad viz ní�e) 
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Obr. 7.8 - Zaji�t�ní stability pomocí rozp�rných rám�, nebo alternativn� pomocí d�ev�ných fo�en  

− Do hlavic se osadí primární nosníky za pomocí pracovní vidlice. Do hlavic lze osadit pouze 
jeden nebo dva nosníky, které jsou tak zaji�t�ny proti p�eklopení 

Obr. 7.9 - Osazení primárních nosník� pomocí pracovní vidlice  

Obr. 7.10 - Správné ulo�ení nosník� na hlavici            Obr. 7.11 - Nesprávné ulo�ení nosník� na hlavici 
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− P�i stav�ní bedn�ní se pr�b��n� kontroluje stanovená vý�ky bedn�ní. Kontroluje jí pov��ený 
pracovník pomocí nivela�ního p�ístroje. 

− Na osazené primární nosníky se osadí sekundární nosníky. Nosníky se osadí op�t pomocí 
pracovní vidlice. Sekundární nosníky je zapot�ebí pokládat tak, aby konce desek (spáry mezi 
deskami) byly umíst�ny na nosníku.  

Obr. 7.12 - Osazení sekundárních nosník�  
Obr. 7.13 - P�esahy sekundárních nosník� p�es primární nosník  

− Po rozmíst�ní sekundárních nosník� lze p�istoupit k pokládce bednících desek. Bednící desky je 
nutné p�ibít h�ebíky k sekundárním nosník�m, to z d�vodu aby se zamezilo jejich sklopení. 

− Pro stropy 3.PP � 1.PP se nemusí instalovat ochranné zábradlí okolo stropní desky. Ochrannou 
funkce zde tvo�í obvodové st�ny stavební jámy. Ochranné zábradlí bude vyu�ito pouze u 
prostup� a místech schodi�	ového prostoru budoucí stropní konstrukci. P�i pokládce desek musí 
být pracovník zaji�t�n proti pádu, to se zajistí pracovním popruhem a lanem. 

Obr. 7.14 - Pokládání bednících desek  

− Polo�ené bedn�ní se odbed
ovacím prost�edkem. (POZOR: nebezpe�í uklouznutí) 
− Op�t se provede kontrola stanovené vý�ky bedn�ní nivelací. P�i �patné vý�ce se stojky pomocí 

matic doladí.  
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− Pro lep�í p�enesení zatí�ení, se postaví mezilehlé stojky. Na mezilehlé stojky se osadí p�ímé 
hlavy a podep�ou primární nosník.  

Obr. 7.15 - Podep�ení pomocí mezilehlých stojek  

− Po pokládce desek se musí dle platné PD ur�it budoucí obvod stropní konstrukce (platí pro 
nadzemní podla�í SO 120) a rozmíst�ní prostup�. Body ur�í geodet. 

− Bedn�ní obvod� nadzemních stropních konstrukcí (tvar zaoblený trojúhelník) se provede pomocí 
na�ezaných bednících p�ekli�ek (nap�. OSB deska). Bednící p�ekli�ka se na�e�e na pruhy o vý�ce 
ur�ující tlou�	ka stropní konstrukce. Na takto p�ipravených bednících pruzích se kolmo na délku 
zhotoví zá�ezy po 150 mm a hloubce 1/3 tlou�	ky bednící desky. Zá�ezy umo�ní mírný ohyb 
desky, tak aby kopíroval budoucí tvar konstrukce. 

− Bednící p�ekli�ky se zajistí proti posunu pomocí úhelníku PERI AW rozmíst�ných 500 mm od 
sebe. 

BEZPE�NOST: 
− Volné kraje a prostupy stropní konstrukce, kde hrozí pád pracovník�, se zajistí zábradlím. 

Na p�esahu bednících nosník� se nainstalují zábradlový sloupek XP 1,2m, který je nasazen 
na botku se svorkou XP upevn�nou na nosníku. Mezi sloupky zábradlí se p�ichytí ve dvou 
úrovní d�ev�né fo�ny a p�i spodním ohraji okopové zábrany, zabra
ující pád ná�adí. 
Alternativou m��e výt nasazení ochranné m�í�e XP 2,7 x 1,2 m s instalovaným okopovým 
plechem. 

− Alternativn� se m��ou vyu�ít úhelníky PERI AW, do kterých se m��e zasunout ohnutá 
výztu� s opat�enou desti�kovou patkou s otvorem (zaji�t�ní stability p�ibitím h�ebíkem). 
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Obr. 7.16 - Bedn�ní obvod� stropní konstrukce za vyu�ití úhelník� PERI AW a osazení ochranného 
zábradlí  

7.3.2 Armování stropních konstrukcí 

− P�ed zapo�etím armovacích prací musí prob�hnout kontrola mno�ství a kvality betoná�ské 
výztu�e. 

− Provede se rozmíst�ny plastových distan�ních li�t (zaji�t�ní spodního krytí), na které se klade 
betoná�ská výztu�. 

− Rozmíst�ní prut� a druhy prut� se zjistí z patné projektové dokumentace (výkres konstruk�ního 
�e�ení spodní nebo horní výztu�e strop�) 

− V místech prostup� sloup� bude provedeno ztu�ení pomocí ocelových armoko�� op�t dle platné 
PD. (konstruk�ní zásady jsou ur�eny statikem) 

− Distance mezi spodní a horní výztu�í zajistí ocelové distan�ní �eb�íky. 
− Rozmíst�ní prut� horní výztu�e se provede op�t dle výkresu konstruk�ního �e�ení platné PD. 
− Betoná�ská výztu� bude spojována pomocí vázacího drátu. 
− Po ukon�ení armovacích prací se musí provést kontrola �istoty. Vyvázaná výztu� vodorovných 

konstrukcí nesmí být zne�i�t�na blátem, prachem �i nast�íkána odbed
ovacím olejem. Zbytky 
vázacího drátu se spláchnou pomocí vysokotlakého �isti�e, v místech kde, by se mohly zbytky 
dr�et, se pou�ije ty� opat�ená na konci magnetem. (Koroze zbytk� vázacího drátu by naru�ily 
pohledovost betonu)  

− Po o�i�t�ní se m��e p�istoupit ke kontrole a p�ebírce výztu�e s ú�astí TDI, se zápisem do 
stavebního deníku. 

7.3.3 Betoná� stropních konstrukcí 

− P�ed zahájením betoná�ských prací musí být provedena kontrola dokon�enosti p�edchozích 
prací, jako� jsou práce bednící a armovací.  

− P�ebírka a kontrola betonové sm�si je popsána v KZP pro monolitické konstrukce. 
− Vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava betonové sm�si je popsána v oddíle �. 2.3 

�Doprava� 
− Betoná� se bude provád�t pomocí autodomícháva�e a auto�erpadla (blí�e p�íloha �Návrh strojní 

sestavy�) 
− Betonová sm�r se musí ukládat postupn� a rovnom�rn�, aby nedo�lo k poru�ení bednících prvk�, 

posunutí nebo deformaci. 
− Ukládání betonové sm�si z maximální vý�ky 1,5 m. 
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7.3.4 Hutn�ní betonové sm�si 

− Betonová sm�s se musí hutnit postupn� a rovnom�rn�, 
− Hutn�ní betonové sm�si se bude provád�t ponornými vibrátory, 
− Ponorný vibrátor se vkládá kolmo do betonové sm�si do nejni��ího místa, vibrátor vytáhneme a� 

po zhutn�ní sm�si a zbavení vmíchaného vzduchu. Zhutn�ní sm�si zjistíme, �e na povrch 
vyplouvá cementové mléko. Dal�í vpich vibrátoru musí být v takové vzdálenosti, aby se 
p�ekrýval ak�ní rádius ostatních vpich�. 

− Musí se dávat pozor, aby se nevibrovalo del�í dobu. Mohlo by dojít k rozmísení sm�si.    

7.3.5 O�et�ení a ochrana betonu 

− Ochrana a o�et�ení závisí na okolních podmínkách. O�et�ení betonu provádíme do doby nár�stu 
70% po�adované konstrukce. O�et�ení provádíme vlh�ením konstrukce vodou, p�ikrytím fólie 
nebo vlh�enou geotextílií.  

− P�i nep�íznivých podmínkách, nap�íklad p�i de�ti, se musí zhutn�ný beton p�ikrýt, aby nedo�lo 
k vyplavení betonové sm�si a tím, tak naru�ení jeho celistvosti a budoucí po�adované pevnosti. 

− P�i ni��ích teplotách platí opat�ení z bodu �.7.1 a to a� do dosa�ení pevnosti 70% z po�adované 
hodnoty. 

7.3.6 Odbedn�ní 

− Odbed
ovat se m��e a� po dosa�ení minimáln� 70% po�adované hodnoty (výpo�et dle p�ílohy 
pot�ebné doby pro odbedn�ní). P�i odbed
ování nesmí dojít k mechanickému po�kození 
betonové konstrukce. Stropní konstrukce musí být podep�eny stojkami po dobu 28 dní.  
Odstojkování na 50% se m��e provést a� po technologickém procesu betoná�e následujícího 
patra. Aktuální strop je podep�en stojkami za 100%, a p�i�em� dv� patra ní�e jsou stropy 
podep�eny stojkami z 50%. Celkové odstojkování se tedy m��e provést a� po dokon�ení t�í 
technologických proces� monolitických strop�. 

− Po odbedn�ní bednících desek se musí konstrukce op�t podep�ít stojkami, aby se zamezilo 
pr�hyb�m a deformaci konstrukce. 

− Odbed
ování obvodu stropní konstrukce se proveden odstran�ním úhelník� PERI AW a posléze 
odebráním bednící p�ekli�ky 

− Dal�ím postupem odbed
ování se odstraní mezilehlé stojky, které se ulo�í do paletového ko�e. 
Mechanickým úderem kladiva do klínu matice se stojka klín uvolní (klesne cca o 5 mm) a poté 
sto�ením matice po závitu sní�íme stojku, aby se mohly odebrat sekundární nosníky. 

Obr. 7.17 - Odebrání mezilehlých stojek  
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− Alternativn� m��eme mechanickým úderem odstranit klín u poklesové hlavy. Hlava poklesne o 
40 mm. 

Obr. 7.18 � 7.19 - Poklesnutí k�í�ové hlavice   

− Pomocí pracovní vidlice sklopíme sekundární nosníky. P�i odebírání z�stanou pouze ty nosníky 
pod stykem bednících desek. Poté za�neme odebírat bednící desky s ostatními sekundárními 
nosníky. Desky se ulo�í do palet, aby se mohly o�istit a opat�it odbed
ovacím olejem. 

Obr. 7.20 - Sklopení a odebrání sekundárních nosník�  

Obr. 7.21 - Odebrání bednících desek  

− Po odstran�ní desek zbývá odstran�ní primárních nosník�, odebrání stojek a podstojkovat 
konstrukci na 50%. (Konstrukce musí být podstojkována do doby dosa�ení po�adované pevnosti 
konstrukce, u stropní konstrukce po dobu min. 28 dní a zárove
 musí být spln�n po�adavek 
podstojkování dvou pater na 50% pod provád�ným stropem.) 
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Obr. 7.22 - Odebrání primárních nosník�  
Obr. 7.23 - Odstojkování a ulo�ení stojek do paletového ko�e 

7.4 Provád�ní sloup�

7.4.1 Armování sloup�

− P�ed zahájením armovacích prací je nutná kontrola kvality a mno�ství pot�ebného materiálu. 
− Pou�itá betoná�ská výztu� musí být �istá a nesmí obsahovat zbytky bláta �i prachu. 
− Vyvázání výztu�e se provede dle platného výkresu konstruk�ního �e�ení projektové 

dokumentace. 
− Spoje výztu�e se provedou pomocí vázacího drátu nebo sva�ením (sva�ování výztu�e v rámci 

uzem
ovací soustavy) 
− Pruty budou opat�eny distan�ními prvky, aby bylo zaji�t�no dostate�né krytí stanovené statikem. 
− Konce prut� betoná�ské výztu�e, pot�ebné pro navázání v dal�ím pat�e, budou sta�eny k sob�, 

aby bylo snadné nasunutí ocelového kruhového válce (tvo�í ztracené bedn�ní) 

7.4.2 Bedn�ní sloup�

− Jako bedn�ní sloup� slou�í ocelový kruhový válec pr�m�ru 508 mm,  
− Spodní �ást sloup� se opracuje a o�istí, aby se zajistilo dobré dosednutí válce, 
− Kruhový ocelový válec se ustanoví do svislé pohody a zajistí pomocí ty�ových vzp�r 

ukotvených do vodorovné betonové konstrukce. 

7.4.3 Betoná� sloup�

− U betoná�e sloup� se bude postupovat obdobn� jako u obvodových st�n, 
− Betonovat se bude pomocí bádie na beton se st�edovou výpustí opat�ena rukávem, aby se 

dodr�ela zásada ukládání betonové sm�si z maximální vý�ky 1,5 m. 
− Betonovat se bude po max. vrstvách 500 mm, 
− Ka�dá vrstva bude hutn�na vibrátorem. Hlavice vibrátoru musí proniknout minimáln� o 50 mm 

do p�edcházející hutn�né vrstvy, aby se zajistilo jejich spojení.  
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Bli��í informace a popis zkou�ek je nastín�n v p�íloze �KZP � Kontrolní a zku�ební plán pro monolitické 
konstrukce� 

8.1 Vstupní kontrola  

� p�ed provád�ním v�ech prací musí být kontrolována správnost a kompletnost projektové 
dokumentace. PD musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí se zápisem do SD. Obsah PD musí být v souladu dle vyhlá�ky 499/2006 
sb., o dokumentaci staveb. 

ARMOVACÍ PRÁCE 
- kontrola dodané výztu�e podle objednávky a PD, zda se shoduje s dodacím listem (zejména: 

po�ty kus�, druh a rozm�r výztu�e, �istota výztu�e, dolo�ení jakosti výztu�e) 

PROVEDENÍ BEDN�NÍ 
� kontrola dodaného typu bedn�ní, kvality (certifikáty, atesty) 
� kontrola mno�ství, rozm�r� a ostatních díl� bedn�ní 
� kontrola neporu�enosti, �istoty jednotlivých díl� bedn�ní 
� kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuáln� p�i p�ejímce, zda je ve shod� s TP 

BETONÁ� 
� kontrola p�edcházejících prací (správnost provedení armovacích prací, provedení bedn�ní) 
� kontrola armovacích prací v souladu s PD zejména: druh pou�ité výztu�e, poloha konstrukcí, 

profily výztu�e, stykování, dodr�ení krytí, �istota výztu�e (koroze, mastnota, jiné zne�i�t�né) 
� kontrola bedn�ní zejména: rovinatost, t�snost, tuhost bedn�ní, kontrola rozp�rných prvk�

zaji�	ující tvar a tuhost bedn�ní, �istota bedn�ní 
� kontrola betonové sm�si zejména: dolo�ení kvality a t�ídy betonové sm�si certifikáty a atesty 

8.2 Meziopera�ní kontrola 

ARMOVÁNÍ: 
� kontrolu armovacích prací provede mistr (PSV), nebo odpov�dný pracovník spole�n�

s vedoucím montá�ní �ety 
� kontrola dodr�ení provád�ných prací dle PD 
� kontrola krytí výztu�e ± 20% z p�edepsaných vzdáleností max. 30 mm dle �SN EN 13670,  
� �SN EN 10204 
� kontrola polohy styk� a svar� výztu�e ± 30mm dle �SN EN 13670, �SN EN 10204 
� kontrola vázávání výztu�e a zaji�t�ní proti posunutí, �istota výztu�e, dostate�ný prostor mezi 

výztu�í pro ulo�ení betonu a hutn�ní 

BEDN�NÍ: 
� kontrola statiky, t�snosti �SN EN 13670 
� kontrola nat�ení bedn�ní odbed
ovacím olejem (provádí mistr � vizuáln�) 
� kontrola umíst�ní bedn�ní dle �SN 73 0210, �SN 73 0212 

� svislost bedn�ní dle �SN 73 0210-2, p�. A; do 2,5 m ± 4 mm 
� horní hrana bedn�ní dle �SN 73 0210-1, p�. A; odchylka ± 10 mm 
� p�dorysné rozm�ry dle �SN 73 0210-2, p�. A; do 0,5m ± 5 mm 
� kontroly provádí PSV m��ením (ocelové pásmo, dlouhá vodováha 2m, nivela�ní p�ístroj) 
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BETONÁ�: 
� kontrolu správného provád�ní betoná�ských prací provádí v pr�b�hu mistr, namátkov�

stavbyvedoucí 
� kontrola provád�ní podle technologického postupu 
� kontrola hutn�ní betonové sm�si ponorným vibrátorem 
� kontrola projektované tlou�	ky konstrukce (�elezobetonová deska tl. 30 cm) 
� kontrola dodaného mno�ství betonové sm�si 
� správná konzistence betonové sm�si (zkou�kou dle �SN EN 12350-5, zku�ební za�ízení) 
� kontrola zp�sobu ukládání, hutn�ní, o�et�ování betonové sm�si dle �SN EN 13670 
� po kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

8.3 Výstupní kontrola  

ARMOVÁNÍ: 
� P�ed zahájením betoná�ských prací musí stavbyvedoucí vyzvat technický dozor (TDI) k p�ejímce 

dokon�ených armovacích prací  
� Výsledek kontroly musí být zapsán do SD s výslovným souhlasem (v jiném p�ípad� neshodou 

nebo zamítnutím) k zahájení betoná�e 
� kontrola souladu provedení s PD zejména: druh pou�ité výztu�e, poloha konstrukcí, profily 

výztu�e, stykování, dodr�ení krytí, �istota výztu�e (koroze, mastnota, jiné zne�i�t�né) 

BETONÁ�: 
� kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI, Výsledek kontroly se zapí�e do SD s vyjád�ením TDI na 

provád�ní 
� kontrola rovinatosti konstrukce  
� kontrola povrchu konstrukce  
� kontrola tlou�	ky konstrukce dle PD 
� kontrola o�et�ení betonu 
� kontrola kvality betonu (zkou�kou dle �SN 73 1373, str. 8, Schmidt�v tvrdom�r) 
� kontrola parametr� konstrukcí  

� rovinatost povrchu dle �SN EN 13670; na 2 m ± 2 mm 
� svislost dle �SN 73 0210-2, p�. A; do 2,5 m ± 4 mm 

Po ukon�ení prací nebo jejich ucelených �ásti vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
zástupce objednatele k jejich p�evzetí a to s TDI. O p�edání a p�evzetí provedených prací bude sepsán 
zápis, ve kterém budou specifikovány p�edávané práce, jejich rozsah, budou specifikovány p�ípadné vady 
a nedod�lky. Tento zápis podepí�í oprávn�ní zástupci obou smluvních stran. 

U�ITÉ ZKRATKY:

HSV  : stavbyvedoucí 
PSV  : mistr 
S : specialista 
V  : vizuální kontrola 
C : certifikát 
SD  : stavební deník 
PD : Projektová dokumentace 
I : investor 
TDI : technický dozor investora 

POU�ITÁ LITARATURA:

�SN EN 13670  Provád�ní betonových konstrukcí 
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�SN EN 206-1  Betonové vlastnosti, výroba, ukládání 
�SN EN 12350-1-7 Zkou�ení �erstvého betonu 
�SN 73 0205   Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti 
�SN EN 12390-3 Zkou�ení ztvrdlého betonu � �ást 3: Pevnost v tlaku zku�ebních t�les 
�SN 73 0210-2  Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 2: P�esnost 
   monolitických betonových konstrukcí 
�SN 73 0210-1   Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 1: P�esnost 
   osazení 
�SN 73 1373   Nedestruktivní zkou�ení betonu - Tvrdom�rné metody zkou�ení betonu [5]  

9. BEZPE	NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

9.1 Obecné po�adavky na pln�ní BOZP 

Provád�né práce se budou �ídit ní�e uvedenými podmínkami a dokumentem BOZP. 

V�ichni pracovníci podílející se na stavebních pracích musí být seznámeni s p�edpisy a technologickým 
postupem p�ed zahájením prací. Jsou povinni p�i práci pou�ívat p�edepsané ochranné pom�cky, které jsou 
stanoveny na základ� na�ízení vlády �. 495/2001 Sb.  

Dal�í p�edpisy: 
• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveni�ti 
• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

nebezpe�í pádu z vý�ky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. po�adavky na bezpe�ný provoz a pou�ívání stroj� a technických 

za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
  
Kvalita materiál� a p�edepsané postupy prací musí být p�esn� dodr�ovány.  

Za sní�ené viditelnosti musí být pro práci zaji�t�no dostate�né osv�tlení. U v�ech vjezd� a vstup� musí 
být zaji�t�no ozna�ení bezpe�nostními zna�kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám dle Na�ízení 
vlády �. 11/2002 Sb.  

9.2 Povinnosti pracovník� na stavb�

V�ichni zú�astn�ní pracovníci musí být pro�koleni o bezpe�nosti práce na staveni�ti a budou seznámeni 
s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky p�i provád�ní jednotlivých 
prací. Souhlas s dodr�ením v�ech p�edpis� potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
• dodr�ovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a za�ízení, pou�ívat ná�adí a pom�cky, které jim byly p�id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
• nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a po�árních za�ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
• dodr�ovat bezpe�nostní ozna�ení, výstra�né signály a upozorn�ní,
• dodr�ovat pokyny pov��ených osob pro �ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
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• provád�t práci na u�eném pracovi�ti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 
pracovníka (výjimkou je naléhavý d�vod nap�.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpov�dnému pracovníkovi.

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo �ivoty osob nebo zp�sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za�ízení, p�ípadn� p�íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p�eru�it práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
pracovníkovi. Dále podle mo�nosti upozornit v�echny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohro�eny. P�i p�eru�ení práce je nutno provést nezbytná opat�ení k ochran� zdraví a majetku a musí být o 
tom vyhotoven zápis. 

V�ichni pracovníci vyskytující se na pracovi�ti musí být zdravotn� a odborn� zp�sobilí pro výkon 
jednotlivých prací.  

Pro v�echny pracovníky je zakázáno po�ívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P�i poru�ení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveni�t�. Podobn� té� [7]. 

10. EKOLOGIE A OCHRANA �IVOTNÍHO PROST�EDÍ 

� Je nutno dodr�ovat ustanovení zákona �. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu �ivotního prost�edí 
a to po celou dobu provád�ní stavebních prací. 

� Dbát na dodr�ení omezujících podmínek stanovených pro stavbu a nep�ekra�ovat limity 
stanovené pro zachování pohody v okolí stavby. To se týká hlu�nosti, pra�nosti, dodr�ování 
�asových omezení pro ru�ení prací. 

� Na pracovi�ti a na vykázaném úseku za�ízení staveni�t� udr�ovat po�ádek a �istotu. 
� Evidovat odpad vzniklý a p�edaný k likvidaci právnické osob� nakládající s odpadem zp�sobem 

stanoveným podle platné legislativy. 
� Udr�ovat �istotu a po�ádek i na ur�ených dopravních trasách. Vozidla vyjí�d�jící ze stavby 

budou �i�t�na od bláta v míst� za�ízení staveni�t� na to ur�eném. 
� Emise výfukových plyn� budou omezeny vypínáním motor�, pokud stroj není pracovn� nasazen. 

Dále musejí být dodr�ovány p�edpisy z hlediska ochrany �ivotního prost�edí: 
� P�edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�
� P�edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog 
odpad�) 

� P�edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv� na �ivotní prost�edí

Odpady vznikající na stavb�: 
KÓD 

ODPADU 
NÁZEV ODPADU KATEGORIE 

ODPADU 
LIKVIDACE 

13 01 13 Hydraulické oleje N spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�i�t�né 

N spalovna 
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17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 �elezo a ocel O skládka 

17 01 01 Beton O skládka 

17 02 01 D�evo O skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O skládka 

Vysv�tlivky:  
− O = Oby�ejný
− N = Nebezpe�ný
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Jedná se o monolitický �elezobetonový skelet. Budova má 7 podla�í, t�i podzemní a �ty�i nadzemní. 
P�dorysný tvar podzemních podla�í je obdélník 39x36m. V nadzemních podla�ích je tvar p�dorysu 
zm�n�n na sférický rovnoramenný trojúhelník s délkou základny 42m a vý�kou 37m.  Zalo�ení je 
provedeno na základové desce tlou�	ky 500mm zesílené pod sloupy hlavicemi prom�nné tlou�	ky. 
Maximální tlou�	ka hlavic je 1150mm. Sv�tlá vý�ka podla�í se pohybuje v rozmezí od 2,65 v 1.PP a� po  
3,6m v nadzemních podla�ích.  

Svislé nosné konstrukce tvo�í �elezobetonové sloupy v ocelové chráni�ce z  trubek 508/16 a 559/16. 
V suterénních podla�ích jsou sloupy dopln�ny o �elezobetonovou obvodovou st�nu konstantní tlou�	ky 
300mm.  

Stropní desky jsou h�ibové, v podzemních podla�ích mají tlou�	ku 220mm, v nadzemních podla�í 
270mm. Hlavice nad sloupy jsou sní�eny 200mm pod stropní desku. Nad poslední �elezobetonovou 
desku stropu nad 4.NP vystupuje �B dojezd výtahu dopln�ný technickými místnostmi a protihluková 
st�na ohrani�ující prostor VZT jednotek. Tyto konstrukce jsou ocelové. Nezastav�ný obvodový pás 
st�echy je navr�en jako pochozí zelená st�echa. Obvodový plá�	 budovy je navr�en jako lehký.   

1.1 Ú�el objektu 

Budova �B� je v rozhodující nadzemní �ásti v�nována laborato�ím organické chemie s návazností na 
vyhodnocovací pracovi�t�, prostory vedení jednotlivých tým� a nezbytné zázemí. 
V budov� je krom� laboratorních pracovi�	 organické chemie situováno skladové zázemí, serverovna 
teoretické chemie, sklad knih, gará�e a technologické zázemí pro ob� budovy �A� a �B� zahrnující 
zejména za�ízení vzduchotechnická a chladící. [1] 
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2. MATERIÁL 

2.1 Výpis materiál�

2.1.1 Mno�ství vnit�ního zdiva 

M��ení déle vnit�ního zdiva v DWG souboru. Hodnoty brány dle výpo�tu kubatur �p�íloha ke 
specializaci� 

PODLA�Í SV�TLÁ VÝ�KA 
MÍSTNOSTI 

OTVORY [m2] ST�NY [m´] ST�NY [m2] 

3.PP 2,98 36,33 152,1 416,928 

2.PP 3,38 31,42 146,58 464,0204 

1.PP 2,67 82,32 236,5 549,135 

1.NP 2,97 82,11 329,35 896,0595 

2.NP 3,6 79,38 282,5 937,62 

3.NP 3,6 88,2 285,5 939,6 

4.NP 3,6 88,2 285,5 939,6 

5.NP 3,4 11,34 19,7 55,64 

SUMA =           499,3 m2                1737,7 m´             5198,6 m2 

�. MATERIÁL SOU�ET 
VNIT�NÍHO 

ZDIVA 
[m2] 

1 Keramické 
brou�ené zd�né na 
p�nu Porotherm 
Dryfix  

1485,7234 

Poznámka: zhotovení pro 3.PP � 1.PP + 5.NP

2 Sádrokarton (2x 
deska + 100 
izolace) 

3712,8795 

Poznámka: zhotovení pro 1.NP � 4.NP

2.1.2 Výpis materiálu pro cihly zd�né na p�nu POROTHERM DryFix 

Prvek Jednotka Spot�eba na 1m2 Celkem pot�eba 

Cihla brou�ená ks 8 11 886 ks (149 palet) 
Zdící malty ks 10 149 ks 
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2.1.3 Výpis materiálu pro montá� sádrokartonu 

Prvek Jednotka Spot�eba na 1m2 Celkem pot�eba 

Sádrokartonová deska 
Rigips 

m2 2 7426 

Vodorovný profil R-UW m 0,8 2971 
Svislý profil R-CW 1,9  7055 
Napojovací t�sn�ní m 1,3 4827 
Samo�ezný �roub TN 3,5 
x x25 mm 

ks 24 89110 

Natloukací hmo�dinky ks 1,8 6684 
Spárovací tmel Rifino 
Top 

kg 0,6 2228 

Tmel pro kone�nou 
povrch. úptavu 

kg 0,2 743 

Výztu�ná páska pro 
spáry desek 

m2 1,6 5940 

Minerální izolace m2 1 3713 

2.2 Skladování 

Ve�keré stavební hmoty, skladované na stavb�, budou skladovány dle technologických p�edpis� jejich 
výrobc� a pravidel BOZP, v originálním balení a s �ádným ozna�ením. Drobn�j�í materiál, stroje a ná�adí 
budou uschovány ve skladovacích kontejnerech. Plochy pro skladování jsou vyzna�eny dle výkresu 
za�ízení staveni�t�.  
Skladovány materiálu, pro zhotovení vnit�ních p�í�ek, bude ulo�en p�ímo na podla�í, ve kterém se bude 
pracovní proces provád�t. Pro proces zd�ní v podzemních podla�í se palety s keramickými cihly rozvezou 
po celé plo�e (nejlépe umístit 1-2 palety v blízkosti sloup�), aby se zabránilo zbyte�nému bodovému 
zatí�ení vodorovné konstrukce.  
Skladování pot�ebného materiálu pro montá� sádrokartonových p�í�ek bude umíst�n dle pot�ebného 
mno�ství na stanoveném podla�í. T��ké palety budou umíst�ny poblí� sloup�, aby se zabránilo 
zbyte�nému bodovému zatí�ení vodorovné konstrukce. Skladovaný materiál v paletách nad sebou nesmí 
p�esáhnout vý�ku 2,0 m, pr�chozí �í�ka mezi paletami bude 0,75m. 

�í�ka otvoru Navr�ený p�eklad Po�et ks 

0,5 Porotherm KP 15,5 - 750 2 ks

0,6 Porotherm KP 15,5 � 1000 4 ks 

0,7 Porotherm KP 15,5 � 1000 7 ks

0,8 Porotherm KP 15,5 � 1250 12 ks 

0,9 Porotherm KP 15,5 � 1250 26 ks

1,2 Porotherm KP 15,5 � 1500 1 ks 

1,5 Porotherm KP 15,5 � 1750 11 ks 
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2.3 Doprava 

2.3.1 Mimostaveni�tní doprava (Primární) 

Pro mimostaveni�tní dopravu je stavba velmi dob�e p�ístupná pro jednotlivé dodavatele. Stavba se 
nachází ve frekventované �ásti Prahy a to v m�stské �ásti Dejvice. Pro dopravu materiálu z okolí Prahy je 
nejp�ístupn�j�í cesta po rychlostní komunikaci R1 (Pra�ský okruh), déle po ulici Evropská ke kruhovému 
objezdu Vít�zného nám�stí, který vyhovuje na polom�r otá�ení 15m. Dále se napojuje ulice 
Jugoslávských partyzán� vedoucí ke k�i�ovatce s napojením na ulici Zelené. K�i�ovatka té� vyhovuje na 
polom�r otá�ení 15m. Z ulice Zelená je u� snadná dostupnost ke staveni�ti. 

Palety s keramickými cihlami, sádrokartonové desky a dal�í pot�ebný materiál bude dopraven na 
staveni�t� automobilem MAN 35.400 HIAB s hydraulickou rukou. 

2.3.2 Staveni�tní doprava (Sekundární)  

P�i sekundární doprav� materiál� a stroj� bude vyu�ito soupravy MAN 35.400 HIAB s hydraulickou 
rukou. Souprava s hydraulickou rukou zajistí slo�ení dová�eného materiálu na skladovací plochy, dal�í 
rozmíst�ní nebo dopravení materiálu na místi zpracování zajistí v��ový je�áb v��ový je�áb LINDEN 
COMANSA 5 LC 4510 5t nebo v��ový je�áb WOLFF WK91 SL.  
Dopravení palet do podzemních podla�í 3.PP a 2.PP se provede za pomocí v��ových je�ábu, který spustí 
palety p�es výtahový prostor do podzemních podla�í. Výtahová �achta je zhotovena z monolitických st�n 
a to pouze ze dvou stran, volné hrany jsou opat�eny montá�ním zábradlím. Zábradlí se odstraní a zhotoví 
se montá�ní plo�ina, na kterou se bude materiál spou�t�t. P�i spou�t�ní je d�le�ité, aby se zabránilo rotaci 
�i jiného ne�ádoucího pohybu spou�t�né palety. Dopravení palet pro 1.PP se provede pomocí v��ového 
je�ábu, který bude palety spou�t� p�es montá�ní otvor ve stropní konstrukci. Palety se budou po plo�e 
podla�í rozvá�et pomocí paletového vozíku. 
Doprava palet s materiálem pot�ebný pro montá� sádrokartonu se provede pomocí automobilu 
s hydraulickou rukou (platí pro 1.NP � 2.NP) a v��ových je�ábu, který bude materiál spou�t�t p�es prostor 
výtahové �achty. Palety se op�t rozvezou po plo�e paletových vozíkem. 
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3. P�EVZETÍ PRACOVI�T�

3.1 P�edání / p�evzetí pracovi�t�

P�edání pracovi�t� probíhá mezi stavbyvedoucím (hlavním dodavatelem stavebních prací) a vedoucím 
�ety (zhotovitelem stavebních prací) pro práce zd�ní a montá�e sádrokartonu. P�i p�edání je p�ítomen 
technický dozor investora. 

P�e p�edáním pracovi�t� pro zd�ní a montá� sádrokartonu musí být hotovy p�edcházející práce a to 
monolitické konstrukce svislé a vodorovné.  

Dále zhotovitel p�ebírá plochy vymezené pro za�ízení staveni�t� a pro pojezd stavebních mechanism�. 
P�ejímané plochy musí být uklizeny.  

O p�edání / p�evzetí se provede zápis do stavebního deníku a to za p�ítomnosti TDI, stavbyvedoucího  
a vedoucího �ety.  

3.2 P�ipravenost pracovi�t�  

P�ed za�átkem ve�kerých prací spojený se zd�ním a montá�í sádrokartonu musí být dokon�eny p�edchozí 
práce a to: 

− Monolitické konstrukce svislých obvodových st�n 
− Monolitické konstrukce vodorovné � stropní konstrukce 
− Odbedn�ní a odstojkování vodorovných konstrukcí 

P�ed zahájením zd�ní a montá�e sádrokartonu musí být zaji�t�no: 
− relativn� pevná a rovná plocha pro slo�ení materiálu  
− dostate�n� �istá pracovní plocha podla�í 
− dostatek pracovního prostoru pro manipulaci s materiálem na paletách [5] 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY  

Staveni�t� bude za�ízeno dle výkresu za�ízení staveni�t�. Staveni�t� má vým�ru zhruba 11 625 m2. Vjez 
na staveni�t� se nachází v severovýchodní �ásti z ulice Stavitelská. Provoz v ulici Stavitelská je 
jednosm�rný, proto je nutné stavební stroje a dodávky materiálu sm��ovat do ulice Zelená, ze které se dá 
napojit na ulici Stavitelská. Vjezdová brána je zasouvací a je ovládána elektrickým pohonem. �í�ka 
vjezdové brány je 5,8 m. U vjezdu se nachází vrátnice, která slou�í pro sledování pohybu stavebních 
stroj�, dodávek materiálu a pracovníku po staveni�ti. V severní �ásti staveni�t� je zhotovena 
uzamykatelná brácha která slou�í jako poddru�ný vjezd na stavbu pro slo�ení materiálu a dal�í 
manipulaci s ním. �í�ka brány je zde 5,0 m. 

Oplocení staveni�t� se v severní a západní �ásti vyu�ije stávající. V této �ásti odpovídá vý�ce 1,8 m. 
Staveni�tní komunikace bude dostate�n� zhutn�na pro provoz stroj�. 

Stavební bu
ky, bu
ka stavbyvedoucího a kontejnery slou�ící jako sklad drobného materiálu budou 
umíst�ny v severní �ásti staveni�t� v t�sné blízkosti budovy �C�. Plochy pro umíst�ní bun�k a kontejner�
budou zhutn�ny a opat�eny betonovými panely. Mezi betonovými panely a spodní �ástí stavebními 
bu
kami budou d�ev�né prkna.  

Plochy na staveni�ti ur�ené pro mokré �i�t�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod
ovacím 
�labem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit. V ka�dém pracovním podla�í je umíst�na rozvodná sk�í

s napojením na elektrickou energii. Sk�í
 je typu 380/220V. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

P�ed zahájením prací musí být v�ichni zú�astn�ní pracovníci seznámeni s technologickým postupem a 
p�edpisy pro provád�ní prací spojené se zd�ním a montá�í sádrokartonu. O této skute�nosti se zapí�e 
záznam, ve kterém je uvedeno jméno, p�íjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl doty�ný pro�kolen. 
[6] 

Slo�ení pracovní �ety pro zd�ní: 
− vedoucí pracovní �ety 1x 
− zedník 3x 
− pomocný d�lník 2x 

Slo�ení pracovní �ety pro montá� sádrokartonu: 
− vedoucí pracovní �ety 1x 
− sádrokartoná� 4x 
− pomocný d�lník 2x 

6. STROJE A PRACOVNÍ POM�CKY 

6.1 Mechanizace 

V��ový je�áb:    WOLFF WK91 SL 
     LINDEN COMANSA 5 LC 4510 5t 
Mobilní je�áb:     LIEBHERR LTM 1090/2 
Stolová pila:    VACUTEC VMP 700A s kotou�em 
Stavební mícha�ka:   Leschka EURO MIX 125 

6.2 Drobné ru�ní ná�adí a pom�cky BOZP 

Ru�ní ná�adí: 
− mobilní le�ení, �tafle, halogenové svítidla 
− stavební pásma a metry, 
− vodováhy, laserový nivela�ní p�ístroj, 
− gumové pali�ky, kýble, zednická �
�ra 
− odlamovací n��, plastová st�rka, �pachtle na sádrokarton, pistole na tmely,
− n��ky na plech, pákové n��ky, hoblík na sádrokarton, hladítko s brusnou m�í�kou, 
−

Pom�cky BOZP (bli��í informace k OOPP v �ásti BOZP) 
− pracovní od�v,
− pevné boty,
− ochranné rukavice,
− ochranné brýle,
− �títek chránící obli�ej, svá�ecí �tít
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Pracovní postup pro zd�né na p�nu Porotherm DryFix 

− Nejprve se provede vyty�ení budoucích konstrukcí dle platné projektové dokumentace 
− Na dokonale rovný podklad se provede natavení hydroizola�ního pásu (pouze ve 3.PP, ostatní 

p�í�ky se kladou na stropní konstrukci) 
− P�ed pokládkou první �ady se na podklad nanese dokonale rovná a souvislá vrstva vyrovnávací 

malty MC 5,0 MPa (nesmí být ten�í jak 10,0 mm). To se docílí pomocí vyrovnávací lat� a 
nivela�ní soupravy. Maltová sm�s se zhotoví pomocí stavební mícha�ky. Výroba sm�si se 
zhotoví dle pokyn� uvedených výrobcem. 

− První �ada cihel se ukládá do maltového lo�e. Cihly se kladou na pero a drá�ku, proto se vzty�né 
spáry nemaltují ani nep�ní. Pro dodr�ené rovinatosti se pou�ívá zednická �
�ra, která kopíruje 
lícní hranu zdiva. Pro kontrolu vodorovnosti ulo�ených cihel pou�ijeme vodováhu. 

− Zd�ní dal�ích �ad probíhá za pomoci zdící p�ny POROTHERM Profi DRYFIX. P�ed 
aplikováním p�ny dózu nejprve d�kladn� prot�epeme p�ibli�n� 20x a na�roubujeme na aplika�ní 
pistoli. P�ed naná�ením p�ny POROTHERM Profi DRYFIX je pot�eba zdivo dokonale zbavit 
prachu a zdivo navlh�it, aby p�na lépe p�ilnula k podkladu, za pomoci malí�ské �t�tky nebo 
vále�ku 

− Na o�i�t�né �ady naná�íme jeden zdící pruh zdící malty na st�ed cihelného bloku o pr�m�ru 30 
mm 

− Cihly se musí ulo�it, je�t� ne� zavadne povrch zdící p�ny. Polo�ené cihly u� nesmíme zvedat ani 
s nimi posouvat, jinak by se zdící proces naná�ení zdící p�ny musel opakovat. 

− P�i pokládání cihel do zdiva se musí dodr�et vazba mezi �adami a to z d�vodu statického. 
− Napojení zd�ných nových st�n na nové st�ny budou pou�ity st�nové spony (ploché nerezové 

kotvy). V míst� vlepení kotvy nejprve vybrousíme drá�ku diamantovým pilníkem, aby 
nedocházelo k nadzvednutí cihel v dal�í vrstv�. Kotvu polo�íme do pruhu p�ny POROTHERM 
Profi DRYFIX. Kotvy se umístí v ka�dé druhé lo�né spá�e. 

− Zdivo se vyzdí do vý�ky 1,5m, pro vyzdívku nad 1,5 m se pou�ije sestavené mobilní le�ení 
(sestavení dle pokyn� výrobce).  

− V míst� otvoru se ulo�í keramické p�eklady POROTHERM 14,5 osazovány na maltové lo�e 
z cementové malty MC 5,0MPa. Délka ulo�ení bude dle technického listu výrobce (odvíjí se od 
�í�ky otvoru). Minimální délka ulo�ení je v�ak 125mm. 

− P�i dozd�ní poslední �ady se vynechá mezera mezi horní hranou cihel a spodní hranou 
vodorovné konstrukce 30 mm. Volný prostor se vyplní minerální izolací a lícní strany se opat�í 
ocelovou li�tou tvaru L (blí�e viz detail �ulo�ení kluzného spoje mezi p�í�kou a stropní 
konstrukcí). Volný prostor umo�ní poklesu stropní konstrukce p�i dotvarování. 

− Jestli�e dojde k výronu p�ny na povrch zd�né konstrukce, tak se po zatvrdnutí odstraní, aby byla 
zabezpe�ena dobrá p�ilnavost navazujících omítek. 
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Obr. 7.1 � Vý�kové zam��ení vodorovné stropní konstrukce  
Obr. 7.2 � Naná�ení a urovnávání maltového lo�e.  

           Obr. 7.3 � Ukládání první �ady cihel   Obr. 7.4 � Kontrola vodorovnosti první �ady cihel 
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Obr. 7.5 � P�íklad Naná�ení zdící malty (pro ná� p�ípad v jedné �ad� na st�ed o pr�m�ru 30 mm) 

Obr. 7.6 � Vazba roh� a kout�
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7.1 Pracovní postup pro montá� sádrokartonu 

− Zam��ení budoucích hran p�í�ek pomocí �
�ry na vodorovné �ásti konstrukce, poté se pr�b�h 
p�í�ek znázorní i na svislých a stropních konstrukcích. Nesmí se zapomenout i na otvory. Pro 
dobré znázorn�ní se pou�ije laserového p�ístroje, který dob�e kopíruje pr�b�h p�í�ek. 

Obr. 7.7 � zam��ení pr�b�h� p�í�ek 

− P�ipojovací profily R-UW je nutné opat�it jednostrann� samolepící páskou a to z d�vodu tepelné 
a zvukové izolaci. 

− Profily opat�ené samolepící izola�ní páskou se p�ipevní dle vyzna�eného pr�b�hu p�í�ek. Profily 
se p�ipevní pomocí vrut� a hmo�dinek nebo jiného vhodného spojovacího prvku. Vruty jsou 
rozmíst�ny v maximální vzdálenosti 800 mm. V rozích p�í�ky je první p�ipojení ve vzdálenosti 
200 mm.  

Obr. 7.8 � 7.9 � P�ipojování UW profil�

− Po upevn�ní profil� se do nich vlo�í stojiny z profil� R-CW. Nejd�íve se vlo�í do spodní �ásti a 
pak do horní �ásti p�ipojovacího profilu R-UW. Stojiny profil� se rozestaví ve vzdálenostech cca 
600 mm. Profily R-CW musí být ulo�eny otev�enou stranou profilu ve sm�ru montá�e, aby se 
mohlo za�ít se �roubováním desek na stabiln�j�í stran� stojiny. V místech budoucího 
za�izovacího p�edm�tu nebo v míst�, kde budou t��ké záv�sy p�edm�t� je zapot�ebí zesílit st�nu. 
Zesílení zajistíme vlo�ením dal�í stojiny. 
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Obr. 7.10 � Stav�ní stojin z profil� R-CW 

− Oplá�t�ní p�í�ky v jednovrstvém provedení se za�íná p�ipevn�ním desky od strany napojení na 
konstrukci. Deska se p�ipevní samo�eznými �rouby ve vzdálenosti 250 mm. P�i Dvouvrstvém 
oplá�t�ní se první deska p�ipevní p�es dv� pole samo�eznými vruty ve vzdálenosti 750 mm, dal�í 
vrstva desky se posune o jedno pole, aby se zajistilo p�ekrytí spár a zajistila vazba.  

Poznámka: profily R-CW p�ed oplá�t�ním nespojujeme s profily R-UW. Desky �roubujeme pouze 
k profil�m R-CW, nep�ipev
ují se k profil�m R-UW. 

Obr. 7.11 � Oplá�t�ní 
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− Po zhotovení jedné strany p�í�ky se provedou otvory a upevní se elektriká�ské krabi�ky pro 
vlo�ení elektrické instalace. Pro pr�chod kabel� mezi stojinami slou�í montá�ní otvory ve 
stojinách. Které jsou v pravidelných vzdálenostech. Tyto otvory jsou �áste�n� prora�eny u� 
z výroby. Rozvody teplé a studené vody je nutné izolovat. Po dokon�ení se provede funk�nost a 
t�snost instalací. 

− Mezi stojiny se vlo�í minerální izolace, která slou�í jako tepelná a zvuková izolace. Izolace se 
dodává v nap�íklad v rolích. Izolace se vkládá od stropu dol� a u spodní �ásti se od�ízne. 

Obr. 7.12 � Vkládání izolace 

− Do desek, které budou tvo�it záklop druhé strany p�í�ky, se p�edem vyzna�í a provedou prostupy 
pro elektriká�ské krabice a ostatní instalace. 

− Provede se záklop p�í�ek jednovrstvé nebo dvouvrstvé, stejn� jako v prvním p�ípad� s tím 
rozdílem, �e první deska bude o polovinu posunuta oproti druhé stran�. Tím se zajistí vazba 
desek. P�ed p�ipevn�ním desek je nutné vyta�ení instalací ven a zajistit je, aby nedo�lo p�i 
manipulaci s deskou jejich zapadnutí dovnit�. 
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Obr. 7.13 - Oplá�t�ní z druhé strany 

− Po provedení záklop� p�í�ek se vzty�né a lo�né spáry desek vyfrézují do tvaru písmene V. 
Povrch se zbaví prachu. Tyto vzty�né a lo�né spáry se p�etmelí a p�etáhnout ocelovou st�rkou (je 
mo�né i vyu�ít bandá�ovacích pásk�). Zatmelení se provede i u hlav �roub�.  

− Po zatvrdnutí se styky p�ebrousí brusným papírem, odprá�í, pop�ípad� zbaví mastnot. [8] 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 Kontrola kvality pro proces zd�ní 

8.1.1 Vstupní kontrola  

− P�evzetí pracovi�t�: Kontrola vodorovných konstrukcí (základové desky, strop) zda je shodná 
s platnou projektovou dokumentací. Vizuální kontrola, provádí stavbyvedoucí a geodet. 

− Kontrola podkladu: Kontrola správného vý�kového vyrovnání. Vizuáln� a m��ením provádí 
stavbyvedoucí 

− Kontrola provedení hydroizolace ve 3.PP (základová deska). Provedení hydroizola�ních pás�, 
p�esahy min 150 mm. 

− Kontrola správného vym��ení budoucí konstrukce. Shoda s platnou PD 
− Kontrola materiálu: Kontrola kvality a mno�ství materiálu a jeho skladování (chrán�n proti 

pov�trnostním podmínkám) 

8.1.2 Meziopera�ní kontrola 

− Kontrola skladování materiálu. Ochrana materiálu proti pov�trnostním podmínkám 
a klimatického zatí�ení (shoda s po�adavky uvád�nými výrobcem) 

− Kontrola provedení a vodorovnosti zakládající lo�né spáry pro první �ádek cihel 
− Kontrola vazby zdila, p�evázání cihel o min. 100 mm 
− Kontrola provád�ní lo�ných spár zdící p�nou. Mno�ství a umíst�né v lo�né spá�e 
− Kontrola dodr�ení rozm�r�. Svislost a rovinatost povrchu konstrukce, provádí se m��ením. 
− Kontrolo provedení otvor� a prostup�. Dodr�ení dle platné projektové dokumentace.  
− Kontrola dodr�ení správné technologie provád�ní a bezpe�nosti práce.  

8.1.3 Výstupní kontrola  

− Kontrola dodr�ení rozm�r�. Svislost a rovinatost povrchu konstrukce, provádí se m��ením. 
− Kontrolo provedení otvor� a prostup�. Dodr�ení dle platné projektové dokumentace.  
− Kontrola dispozice nových konstrukcí dle platné projektové dokumentace. 

Pozice Povolená odchylka 
Svislost 

Do 2,5 ± 5 mm 
Nad 2,5 do 4,0 m ± 8 mm 

Rovinatost 
Do 1 m ± 6 mm 
1 a� 4 m ± 12 mm 

4 a� 10 m ± 15 mm 
10 a� 16 m ± 20 mm 
Nad 16 m ± 25 mm 
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8.2 Kontrola kvality pro proces montování sádrokartonu 

8.2.1 Vstupní kontrola  

− P�evzetí pracovi�t�: Kontrola vodorovných konstrukcí (strop) zda je shodná s platnou 
projektovou dokumentací. Vizuální kontrola, provádí stavbyvedoucí a geodet. 

− Kontrola podkladu: Kontrola správného vý�kového vyrovnání. Vizuáln� a m��ením provádí 
stavbyvedoucí 

− Kontrola správného vym��ení budoucí konstrukce. Shoda s platnou PD 
− Kontrola materiálu: Kontrola kvality a mno�ství materiálu a jeho skladování (chrán�n proti 

pov�trnostním podmínkám) 

8.2.2 Meziopera�ní kontrola 

− Kontrola správného vym��ení budoucích p�í�ek dle platné PD. 
− Kontrola správné polohy UW profil�, svislosti CW profil� a správného p�ipojení (vzdálenosti 

svislých profil� a vzdálenosti vrut�) 
− Kontrola vazby, vzdálenosti p�i�roubování a kontrola pro�roubování a� na nosný prvek. 
− Kontrola vedení instalace (po�ty, velikost) 
− Kontrola prostup� a otvor� v p�í�kách dle PD (po�ty a velikost) 
− Kontrola vkládání minerální izolace. 
− Kontrola tmelení a zabrou�ení 
− Kontrola svislosti konstrukce a vodorovnosti do 2,0 m ± 2 mm, nad 2,5 � 4,0 m ± 5 mm 

8.2.3 Výstupní kontrola  

− Kontrola správné polohy p�í�ek. 
− Kontrola svislosti a rovinatosti do 2,0 m ± 2 mm, nad 2,5 � 4,0 m ± 5 mm 
− Kontrola polohy otvor�, geometrie otvor� dle PD 

Po ukon�ení prací nebo jejich ucelených �ásti vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
zástupce objednatele k jejich p�evzetí a to s TDI. O p�edání a p�evzetí provedených prací bude sepsán 
zápis, ve kterém budou specifikovány p�edávané práce, jejich rozsah, budou specifikovány p�ípadné vady 
a nedod�lky. Tento zápis podepí�í oprávn�ní zástupci obou smluvních stran. [5] 

U�ITÉ ZKRATKY:

HSV  : stavbyvedoucí 
PSV  : mistr 
S : specialista 
V  : vizuální kontrola 
C : certifikát 
SD  : stavební deník 
PD : Projektová dokumentace 
I : investor 
TDI : technický dozor investora 
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9. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

9.1 Obecné po�adavky na pln�ní BOZP 

Provád�né práce se budou �ídit ní�e uvedenými podmínkami a dokumentem BOZP. 

V�ichni pracovníci podílející se na stavebních pracích musí být seznámeni s p�edpisy a technologickým 
postupem p�ed zahájením prací. Jsou povinni p�i práci pou�ívat p�edepsané ochranné pom�cky, které jsou 
stanoveny na základ� na�ízení vlády �. 495/2001 Sb.  

Dal�í p�edpisy: 
• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveni�ti 
• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

nebezpe�í pádu z vý�ky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. po�adavky na bezpe�ný provoz a pou�ívání stroj� a technických 

za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
  
Kvalita materiál� a p�edepsané postupy prací musí být p�esn� dodr�ovány.  

Za sní�ené viditelnosti musí být pro práci zaji�t�no dostate�né osv�tlení. U v�ech vjezd� a vstup� musí 
být zaji�t�no ozna�ení bezpe�nostními zna�kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám dle Na�ízení 
vlády �. 11/2002 Sb.  

9.2 Povinnosti pracovník� na stavb�

V�ichni zú�astn�ní pracovníci musí být pro�koleni o bezpe�nosti práce na staveni�ti a budou seznámeni 
s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky p�i provád�ní jednotlivých 
prací. Souhlas s dodr�ením v�ech p�edpis� potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
• dodr�ovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a za�ízení, pou�ívat ná�adí a pom�cky, které jim byly p�id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
• nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a po�árních za�ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
• dodr�ovat bezpe�nostní ozna�ení, výstra�né signály a upozorn�ní,
• dodr�ovat pokyny pov��ených osob pro �ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
• provád�t práci na u�eném pracovi�ti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka (výjimkou je naléhavý d�vod nap�.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpov�dnému pracovníkovi.

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo �ivoty osob nebo zp�sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za�ízení, p�ípadn� p�íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p�eru�it práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
pracovníkovi. Dále podle mo�nosti upozornit v�echny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohro�eny. P�i p�eru�ení práce je nutno provést nezbytná opat�ení k ochran� zdraví a majetku a musí být o 
tom vyhotoven zápis. 
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V�ichni pracovníci vyskytující se na pracovi�ti musí být zdravotn� a odborn� zp�sobilí pro výkon 
jednotlivých prací.  

Pro v�echny pracovníky je zakázáno po�ívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P�i poru�ení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveni�t�. Podobn� té� [7]. 

10. EKOLOGIE A OCHRANA �IVOTNÍHO PROST�EDÍ 

� Je nutno dodr�ovat ustanovení zákona �. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu �ivotního prost�edí a 
to po celou dobu provád�ní stavebních prací. 

� Dbát na dodr�ení omezujících podmínek stanovených pro stavbu a nep�ekra�ovat limity 
stanovené pro zachování pohody v okolí stavby. To se týká hlu�nosti, pra�nosti, dodr�ování 
�asových omezení pro ru�ení prací. 

� Na pracovi�ti a na vykázaném úseku za�ízení staveni�t� udr�ovat po�ádek a �istotu. 
� Evidovat odpad vzniklý a p�edaný k likvidaci právnické osob� nakládající s odpadem zp�sobem 

stanoveným podle platné legislativy. 
� Udr�ovat �istotu a po�ádek i na ur�ených dopravních trasách. Vozidla vyjí�d�jící ze stavby 

budou �i�t�na od bláta v míst� za�ízení staveni�t� na to ur�eném. 
� Emise výfukových plyn� budou omezeny vypínáním motor�, pokud stroj není pracovn� nasazen. 

Dále musejí být dodr�ovány p�edpisy z hlediska ochrany �ivotního prost�edí: 
� P�edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�
� P�edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog 
odpad�) 

� P�edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv� na �ivotní prost�edí

Odpady vznikající na stavb�: 
KÓD 

ODPADU 
NÁZEV ODPADU KATEGORIE 

ODPADU 
LIKVIDACE 

13 01 13 Hydraulické oleje N spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�i�t�né 

N spalovna 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 02 01 D�evo O skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O skládka 

Vysv�tlivky:  
− O = Oby�ejný
− N = Nebezpe�ný
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1. STROJE A ZA�ÍZENÍ 

1.1 Trysková injektá�  

Tryskové injektá�e bude vyu�ito pro podchycení základových konstrukcí stavebního objektu SO 110 
Budova �A�. Tryskovou injektá�í se vytvo�í sloupy, které p�enesou zatí�ení z obvodových konstrukcí do 
ni��ích vrstev a tím zajistí jejich stabilitu, p�i dal�ích prací, je� jsou pot�eba p�i zaji�t�ní stavební jámy pro 
stavební objekt SO 120 Budova �B�. 

1.1.1 Automatické míchací centrum Tecniwell TWN 30 

Zp�sob pou�ití: Automatické míchací centrum 
bude vyu�ito p�i podchycování 
základových konstrukcí stavebního 
objektu SO 110 Budova �A� 
metodou tryskové injektá�e. 
V automatickém míchacím centru 
bude p�ipravována injek�ní sm�s 
pro tryskání. 

            

Technické parametry: 

Typ TWM 30  
Výrobce Tecniwell Itálie 
Výrobní kapacita 30 m3/h 
Objem mícha�ky 2,0 m3

Objem pomalob��ná mícha�ka 4,0 m3

Maximální p�íkon 23 kW 
Hmotnost 6 000 kg 

1.1.2 Vysokotlaké �erpadlo Tecniwell TW 600 

Zp�sob pou�ití: Vysokotlaké �erpadlo zajistí 
dopravu p�ipravené injek�ní sm�si 
k místu provád�ní a zajistí 
pot�ebný tlak k tryskání ur�ité 
metody. 
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Technické parametry: 

Typ TW 600  
Výrobce Tecniwell Itálie  
Provozní tlak 90 Mpa 
�erpané mno�ství 700 l/min  
Hmotnost 10 600 kg 

1.1.3 Tlakový zásobník cementu Tecniwell TW SILO 33T 

Zp�sob pou�ití: V tlakovém zásobníku bude 
skladován cement pot�ebný 
k tryskání injek�ní sm�si. Ze 
zásobníku bude dopravován do 
Automatického míchacího centra. 

      
       

      Poznámka: Tlakový zásobník cementu bude  
        umíst�n nad automatickým  
        míchacím centrem a bude upevn�n 
        �rouby proti posunu. Pro obsluhu  
        tlakového zásobníku cementu bude 
        vyu�it stavební �eb�ík délky 3 m, 
�eb�ík bude v horní �ásti upevn�n, aby se zamezilo jeho nestability a p�ípadnému pádu pracovníka 
zaji��ující obsluhu zásobníku. 

Technické parametry: 

Typ TW SILO 33T 
Výrobce Tecniwell Itálie 
U�itkový objem 33 m3

Pracovní tlak 0,1 MPa
Maximální hodinová kapacita 60 m3

Elektrický motor 11 kW 
Hmotnost prázdného 5 600 kg 
Hmotnost plného 38 600 kg 
�í�ka 2 438 mm 
Délka 6 055 mm 
Vý�ka 2 896 mm 

1.1.4 Kalové �erpadlo Honda WT 20 XK3 

Zp�sob pou�ití:  Kalové �erpadlo bude vyu�ito pro 
�erpání vyplavovaného materiálu 
z vrtu p�i provád�ní (tzv. 
vyplavenka). Bude �erpat ze 
záchytných kanálk� u po obvodu 
nosné zdi budovy �A� do 
usazovací jímky. 
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Technické parametry: 

Maximální pr�tok: 710 l/min 
Maximální sací hloubka: 8 m 
Celkový výtlak: 30 m 
Typ motoru: GX 160 
Maximální výkon motoru: 3,6 kW; 3600 ot. min 
Chlazení: vzduchem 
Rozm�ry: 620 x 460 x 465 mm 
Hmotnost: 47 kg 

1.1.5 Velká vrtná souprava JANO HVS 397 

       

Zp�sob pou�ití: Velká vrtná souprava bude vyu�ita pro vrtné a injek�ní práce provád�né z vn�j�í strany  
  budovy �A� 

Základní informace: 

Vzty�ení lafety do pracovní polohy 
Posun lafety ve sm�ru vrtané osy 
Natá�ení lafety do boku ±18° 
Maximální �í�ka: 1600 mm 
Délka bez lafety: 3900 mm 
Váha se základním vybavením: 8000 kg 

Hydraulický systém: 

Regula�ní pístové �erpadlo: 0-200 l/min 
Zubové �erpadlo: 22 l/min 
Tlak v systému: Max. 250 bar 
Mno�ství hydraulického oleje: 400 l 

Lafeta: 

Délky vrtných ty�í: 1000 mm 
P�ítlak: 50 kN 
Tah: 60 kN 
Vrtná rychlost: 0,4 m/s 
Rychloposuv do vrtu: 0,45 m/s 
Rychloposuv z vrtu: 0,45 m/s 
Délka posunu po dr�áku: 600 mm 



118 

1.1.6 Pojízdný kompresor Atlas Copcor XRHS 396 Md 

      Zp�sob pou�ití: Pojízdný kompresor bude vyu�it  
        na dodávku pot�ebného vzduchu  
        p�i provád�ní tryskové injektá�e. 
       
       

Technické parametry: 

Typ 396 XRHS 
Výrobce Atlas Copcor �védsko 
Provozní tlak 1,7 Mpa 
Výkon 23,5 m3/min. 
Hmotnost 4 160 kg 
�í�ka 2 125 mm 
Délka 5 320 mm 
Vý�ka 2 450 mm 

1.2 Vrtné práce 

V rámci zaji�t�ní stavební jámy, je zapot�ebí zajistit severní stranu stavebního objektu SO 110 Budova 
�A�, jeliko� stavební jáma pro stavební objekt SO 120 Budova �B� je v t�sné blízkosti a nelze navrhnou 
svahování, tak aby nedo�lo k poklesu obvodové konstrukce a tím její deformace. P�i pilotování bude 
vyu�ito vrtných pilot.  

1.2.1 Vrtná souprava Soilmec SR-60 

Technické parametry: 

Vzn�tový motor T3 260 kW 
Hmotnost 66,3 t 
P�epravní hmotnost 44,8 t 
Max. to�itý moment kNm 201 
Pr�m�r CFA max. 1000 mm 
Hloubka CFA max. 22 m 

Zp�sob pou�ití:  
Vrtná souprava Soilmec SR-60 bude vyu�ita pro práci na zaji�t�ní stavební jámy. Vrtnou soupravou 
budou zhotoveny vrty, do kterých se osadí výztu� v podob� armoko�� a potom se zalijí betonem. Po 
vytvrzení budou takto hotovené sloupy tvo�it pilotovou st�nu mezi severní stran� budovy �A� a stavební 
jámou SO 120 Budova �B�. 
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1.2.2 �erpadlo betonu � Mecbo 4.64 

Technické parametry: 

Maximální tlak 75 bar 
Betonový válec (zdvih x pr�m�r) 1400 x 180 mm 
P�epravní hmotnost 3500 kg 
Rozm�ry 5800 x 1800 x 2200 mm 
Hmotnost 4100 kg 

Zp�sob pou�ití:  
�erpadlo bude vyu�ito pro p�epravu betonové sm�si do vrtu. 
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1.3 Zemní práce 

Stroje a mechanizmy pou�ívané pro zemní práce budou vyu�ity p�i srovnání pracovní roviny, 
výkopových prací stavební jámy objektu SO 120 Budova �B� a pro zp�tné zásypy objektu SO 120. 

1.3.1 Automobil DAF CF85 � odvoz zeminy:  

Technické parametry: 
Motor �estiválec MX340 
Po�et válc�/ventil� 6/24 
Motorová brzda (kW/ot. za min.) 320/2100 
Objem nádr�e paliva (l) 430 
Povolené zatí�ení P/Z nápravy (kg) 7500/13 000 
Povolená hmotnost soupravy (kg) 32 000 
Hmotnost testované soupravy (kg) 28 000 

Zp�sob vyu�ití: 
Automobil bude vyu�it na odvoz zeminy ze 
stavební jámy do skladku. 

  

1.3.2 P�esun zeminy � Pásové rypadlo CAT 315D L 

Technické parametry: 
Výkon motoru 86kW 
Provozní hmotnost 16 700 � 17 300kg 
Objem lopat 0,38 � 1,13 m3

Maximální dosah na op�rné rovin� 9150 mm 
Maximální hloubkový dosah 6570 mm 
Maximální rychlost pojezdu 37km/hod 
Vý�ka vykládky 7190 mm 
Rozm�ry 8820 mm x 2550 mm x 3300 mm 

Zp�sob vyu�ití: 
Pásové rypadlo bude vyu�ito pro výkopové 
práce a p�esun vykopané zemina na korbu 
automobilu DAF CF85 nebo na místo ur�ené 
pro deponii zeminy. Pásové rypadlo bude 
vyu�ito také na zp�tné zásypy zeminy. 
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1.3.3 P�esuny zeminy � Pásový naklada� CAT 279C 

Technické parametry:
Výkon motoru 61,1kW 
Provozní hmotnost 4487kg 
Objem lopat 0,40 m3

Provozní zatí�ení 1452 kg 
Ztí�ení p�i p�evrácení 2941 kg 
Maximální rychlost pojezdu 13,6 km/hod 
Vý�ka zdvihu lopaty 2427 mm 
Rozm�ry 3679 mm x 1981 mm x 2960 mm 

Zp�sob vyu�ití: 
Pásového naklada� CAT 279C bude vyu�íván 
na p�esun zeminy do míst, kde se zemina bude 
nakládat na korbu automobilu DAF CF85. 
Pomocí pásového naklada�e budou upraveny 
pracovní roviny stavební jámy. Pásové rypadlo 
bude vyu�ito také na zp�tné zásypy zeminy. 

1.3.4 P�esun zeminy � Kolový naklada� Wacker Neuson 501S 

Technické parametry:
Výkon motoru 130 kW 
Provozní hmotnost 1810 kg 
U�itná hmotnost 510 kg
Zatí�ení  1020 kg 
Objem lopaty 0,21 m3

Vý�ka zdvihu lopaty 2425 mm 
Rozm�ry 2860 mm x 1930 mm x 1370 mm 

Zp�sob vyu�ití: 
Kolový naklada� Wacker Neuson bude 
vyu�íván na p�esun zeminy do míst, kde se 
zemina bude nakládat na korbu automobilu 
DAF CF85. Pásové rypadlo bude vyu�ito také 
na zp�tné zásypy zeminy. 
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1.3.5 Hutn�ní zeminy  - Je�kový válec BOMAG BMP 8500 

Technické parametry:  
Výkon motoru 14,5 kW 
Provozní hmotnost 1595 kg 
Frekvence 42 Hz
Odst�edivá síla  72/36 kN 
�í�ka b�hounu 850 (610/850) mm 
Palivo nafta 

      
Zp�sob vyu�ití: 
Je�kový válec BOMAG BMP 8500 bude 
vyu�it pro hutn�ní zeminy pracovních úrovní 
stavební jámy nebo pro hutn�ní zp�tných 
zásyp� zeminy. 

1.3.6 Hutn�ní zeminy � Vibra�ní deska BOMAG BPR 70/70D 

Technické parametry:  
Výkon motoru 9,8 kW 
Provozní hmotnost 556 kg 
Frekvence 68 Hz
Odst�edivá síla  70 kN 
Rozm�ry 980 mm x 550 mm x 750 mm 
Kategorie Obousm�rná deska 

Zp�sob vyu�ití: 
Vibra�ní deska BOMAG BPR  bude vyu�it pro 
hutn�ní zeminy pracovních úrovní stavební jámy 
nebo pro hutn�ní zp�tných zásyp� zeminy. 
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1.4 Záporové pa�ení - zaji�t�ní stavební jámy 

Pro zaji�t�ní stavební jámy a kanálu VZK, bude vyu�ito záporového pa�ení. Po obvodu plánované 
stavební jámy se zhotoví vrty, do kterých se vlo�í ocelové pa�iny profilu I. Prostor mezi pa�inami, se p�i 
postupném t��ení zeminy, vyplní d�ev�nou výd�evou. Ka�dá pracovní úrove� se bude kotvit, aby se 
zabránilo vybo�ení pa�ení. Kotvení bude tvo�eno �esti nebo p�t lanovými kotvami, které budou 
v ko�enové �ásti injektovány a u hlavy kotvy opat�eny ocelovými p�evázky a op�eny o pa�iny. Pa�ení 
bude opat�eno kari sítí a st�íkaným betonem.  

1.4.1 Vrtná souprava Bauer BG 15H 

Zp�sob vyu�ití:  
Vrtná souprava Bauer BG 15H bude vyu�ita p�i 
zaji�t�ní stavební jámy pro SO 120 Budova 
�B�, kde po obvodu stavební jámy provede 
vrty, do které se vlo�í ocelová pa�iny profilu I. 

Technické parametry:  
Pracovní vý�ka 18 m 
Max pr�m�r vrtu 1200 mm 
Max. hloubka vrtu 42 m (podle délky nástavce) 
�í�ka (p�epravní/pracovní)  3000/4000 mm 
�í�ka pásu 600 mm 
Krouticí moment 151 KNm 
Výkon motoru 153 kW 
Délka soupravy 4,710 m 
��������	
������
 ��
���
��

Pracovní hmotnost 49 500 kg 
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1.4.2 Vrtná souprava KR 806-3 

Zp�sob pou�ití: 
Vrtná souprava KR 806-3 bude vyu�ita p�i 
zaji�t�ní stavební jámy, kde zhotoví vrty 
pot�ebné pro ulo�ení lan zemních kotev. 

Technické parametry:  
Výkon motoru 109 kW 
Max. tlak 250 bar 
Hydraulická pumpa 76 l/min 
Hmotnost  11 000 kg 
�í�ka pásu 400 mm 
Rozm�ry 2300x5000x1800mm 

1.4.3 Souprava pro st�íkaný beton MEYCO Suprema 

Zp�sob vyu�ití: 
Souprava MEYCO Suprema bude vyu�ita pro 
dopravu betonové sm�si. St�íkaný beton bude 
tvo�it spolu s kari sítí lícovou vrstvu záporového 
pa�ení p�i zaji�t�ní stavební jámy.  

Technické parametry:  
Objem násypky 250 l 
Hmotnost 2200 kg 
Plnící vý�ka 1100 mm 
Výkon motoru 30 kW 
Rozm�ry 2500x1520x1950 mm 
Max dopravní vzdálenost / vý�ka 300 / 100 m 
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1.4.4 Elektrogenerátor Atlas Copco QAS 38 

Zp�sob vyu�ití: 
Elektrogenerátor bude vyu�it pro zásobování 
elekrtickou energii pracovi�t� v místech, kde není 
k dispozici, nebo kde je jí nedostatek. Bude vyu�it p�i 
prácí spojené s kotvením záporového pa�ení, 
s provád�ním st�íkaného betonu a dal�ími pracemi 
spojené se zaji�t�ním stavební jámy. 

Technické parametry:  
Trvalý výkon COP 40 kW 
Objem /výkon 3800 cm3 / 38 kW 
Nádr� / doba b�hu 92 l / 10,5 h 
Rozm�ry 2100x950x1180 mm 
Hmotnost 1048 kg 
Zásuvky 1x230V / 16A; 3xCEE 400V / 16A, 32A, 64A 

1.5 Armování  

Pro armovací práce nejsou kladeny velké nároky na t��kou mechanizaci a stroje. Pouze budou vyu�ity 
v��ové je�áby pro p�esun betoná�ské výztu�e do míst jejich vyvázání a umíst�ní. Technické parametry 
a posouzení v��ových je�ábu je v �ásti �Návrh a posouzení je�áb��. 

1.5.1 Ru�ní úhlová bruska Milwaukee AG 21 � 230 E s �ezným kotou�em 

Zp�sob pou�ití:  
Ru�ní úhlová bruska bude vyu�ita p�i armovacích 
pracích. Pomocí ru�ní úhlové brusku budou 
�elezá�ské prvky zkracovány na pot�ebou délku. 
   

Technické parametry: 

Jmenovitý p�íkon 2100 W 
Výkon 1350 W 
Max. otá�ky naprázdno  6400 min-1

Pr�m�r brusného kotou�e 230 mm 
Hmotnost podle provád�cího p�edpisu EPTA 01/2003 5,8 kg 
Hmotnost  5,1 kg 
Max. �ezná hloubka 68 mm 
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1.5.2 Ohýba�ka profil� stolní CB200 � T 

Zp�sob pou�ití: Ohýba�ka profil� bude vyu�ita na ohýbání betoná�ské výztu�e do pot�ebného tvaru. 
Bude p�ipevn�na na d�ev�ný st�l. 

   
Technické parametry: 
Teleskopické rameno Délka a� 90 cm 
Rozm�ry 900 x 250 x 270 mm 
Hmotnost brutto 26 kg 

1.5.3 Svá�ecí poloautomat COMPACT 154 AUTO 

Zp�sob pou�ití:   
Svá�ecí poloautomat bude vyu�it na sva�ení betoná�ské 
výztu�e pot�ebného pro spojování ocelových prvk� nebo na 
sva�ení výztu�e v rámci uzem�ovací soustavy. 

       

Technické parametry: 
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1.6 Betoná� 

Pro betoná�ské práce budou vyu�ívány autodomícháva�e, které zajistí transport betonové sm�si. Dal�í 
p�esun betonu zajistí auto�erpadla, s hydraulickým ramenem, které se dostanou a� do míst pro betoná�. 
Stropy 3.PP � 1.NP budou betonovány pomocí auto�erpadla z pracovní úrovn� hrany stavební jámy. 
Stropy 2.NP � 4.NP budou betonovány z pracovní úrovn�, která se nachází u do�asného vjezdu na 
staveni�t� z ulice Kolejní. Tam, kde nedosáhnou ramena auto�erpadla, zajistí betoná� je�áb s bádií na 
beton. Betoná� sloup�, vnit�ních st�n a obvodových st�n se provede pomocí bádie na baton a v��ových 
je�áb�. 

1.6.1 Autodomícháva� Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C 

Zp�sob pou�ití: Autodomícháva� bude vyu�it pro transport betonové sm�si z betonárky na 
staveni�t�. 

   
Technické parametry: 
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� = vodní �erpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch  



Obr. 1.6

1.6.2 Auto�erpadlo SCHWING S

Technické parametry výlo�ník S
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Obr. 1.6.1.1: Buben autodomíchava�e Stetter 

Obr. 1.6.1.2: Vyzna�ení rozm�r� autodomícháva�e Stetter

SCHWING S 55 SX 

Zp�sob vyu�ití:
Auto�erpadlo SCHWING 
vyu�ito p�i betoná
Auto�erpadlo zajistí dopravu betonové 
sm�si do míst betoná�e.

výlo�ník S 55 SX: 

�8'�
�

��'�
�

�

?H
%��

�
�

�8�I


���"�	��
 +'C
�


!�"�	��
 %�'�
�


�e Stetter

sob vyu�ití:
�erpadlo SCHWING S 55SX bude 

�i betoná�ských prací. 
�erpadlo zajistí dopravu betonové 

si do míst betoná�e.
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Technické parametry �erpací jednotky: 

Typ Pohon 
(l/min) 

Dopravní válec 
(mm) 

Hydraulický 
válec (mm) 

Po�et zdvih�
(min-1) 

Dopravované 
mno�ství 
(m3/h)* 

Tlak 
betonu 

max. (bar.) 
P 2525 636 250 x 2500 120 / 85 22 163 85 

Sou�asn� nelze dosáhnout maximálního dopravovaného mno�ství a maximálního tlaku!  
* Maximální teoretické dopravované mno�ství 

Pracovní rozsah: 

Poznámka: 
Rozm�ry stavební jámy stavebního objektu SO 120 budovy �B� jsou 35,3 x 40,3 m. P�i hodnocení 
betoná�e pro základovou desku a strop� 3.PP � 1.NP. Budeme brát v úvahu, �e auto�erpadlo bude stát 
u severovýchodního rohu stavební jámy na p�ibli�né kót� � 5,050 (podlaha 1.NP) bude muset �erpat 
betonovou sm�s do vzdálenosti cca 50,0 m a hloubky cca 12,0 m. Pro ob� tyto kritické hodnoty 
auto�erpadlo vyhoví. P�i betoná�i strop� 2.NP � 4.NP bude auto�erpadlo postaven p�i do�asném vjezdu 
na staveni�ti z ulice Kolejní. Z této pozice je nejvzdálen�j�í místo betoná�e cca 50,0 m a a to ve vý�ce cca 
8,5 m od pracovní roviny auto�erpadla 
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1.6.3 Mechanický ponorný vibrátor PERLES 

Zp�sob pou�ití: Mechanický ponorný vibrátor 
bude vyu�it na hutn�ní betonové 
sm�si p�i betoná�ských prací. 

Technické parametry CMP: 
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Technické parametry vibra�ní hlavice s ohebnými h�ídeli AM28/5: 
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1.6.4 Bádie na beton � Typ 1028.12 bo�ní výpust 

Zp�sob vyu�ití: 
Bádie na beton s bo�ní výpustí bude vyu�ita p�i betoná�i 
obvodových st�n stavební jámy. 
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Technické parametry: 
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1.6.5 Bádie na beton � Typ 1016H.14 

Zp�sob vyu�ití: 
Bádie na beton se st�edovou výpustí bude vyu�ita pro betoná� sloup� a vnit�ních st�ny. Bádie je opat�ena 

pracovní plo�inou, z které pov��ený pracovním provádí betoná�. 

Technické parametry: 
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1.7 Zd�ní výpl�ového zdiva 

1.7.1 Stavební mícha�ka Lescha EURO MIX 125 

Zp�sob pou�ití: Stavební mícha�ka bude 
vyu�ita pro omítací práce 
vnit�ního zdiva.  
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Technické parametry: 
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 113 x 71,5 x 96 cm

     

1.7.2 Stolová pila VACUTEC VMP 700A s kotou�em 

Zp�sob pou�ití:  
Stolová pila VACUTEC VMP 700A bude vyu�ita 
p�i zednických prací. Pila bude slou�it pro krácení 
keramických tvárnic do pot�ebné velikosti. 

Technické parametry: 

Hmotnost 200 kg 
Rozm�ry 1700x910x1350 mm 
Výkon elektromotoru 5,5 kW 
Max. hloubka �ezu 290 mm
Max. délka �ezu 700 mm 
Pr�m�r kotou�e 700 mm  
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2. DOPRAVNÍ A MANIPULA�NÍ TECHNIKA 

2.1 Souprava MAN 35.400 HIAB 477 E-6 + podvalník  

Pou�ití: Dopravní souprava s podvalníkem bude vyu�ita na p�epravu mechanizace a stroj� pot�ebných 
 pro tryskovou injektá�. Slo�ení a p�esné polo�ení mechanizace zajistí hydraulická ruka umíst�na 
 za kabinou �idi�e.  

Technické parametry soupravy MAN: 

Hmotnost vozidla 8,5 t 
Výkon 400 kW 
Nosnost vozidla 26 t 
Maximální nosnost hydraulické ruky 12 t 
Maximální dosah hydraulická ruky 16,5 
Lo�ná plocha 6200 x 2450 + 6000 x 2550 mm 

Technické parametry podvalníku: 

Pohotovostní hmotnost 2,5 t 
Nosnost 8,0 t 
Lo�ná plocha 6000 x 2550 mm 
Vý�ka 800 mm 
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2.2 Taha� VOLVO FH + GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2 

Zp�sob vyu�ití: 
Taha� VOLVO s podvalníkem GOLDHOFER 
bude vyu�íván pro p�epravu t��ké mechanizace 
a stroj�, jako� jsou pot�eba pro pilotá� 
a zaji�t�ní stavební jámy SO 120 Budova �B�. 
Jeho maximální nosnost je 50 t, nejt���í 
p�epravovaný prvek je vrtná souprava Bauer 
BG 15H o p�epravní hmotnosti 45 t. 

Technické parametry soupravy MAN: 

Hmotnost vozidla 12,5 t 
Výkon 750 kW 
Nosnost vozidla 80 t 

Technické parametry podvalníku: 

Pohotovostní hmotnost 9 800 kg 
Nosnost 50 00 kg 
Lo�ná plocha 8400 x 2500 mm 
Vý�ka 800 mm 

2.3 Autoje�áb LIEBHERR LTM 1090/2 

Zp�sob vyu�ití: 
Autoje�áb LIEBHERR LTM 1090/2 bude vy�it p�i stavb� v��ových je�ábu. V��ový je�áb WOLFF WK91 
Sl má celkovou vý�ku 58,5m. Autoje�áb musí provést vzdvih nejt���ího prvku v��ového je�ábu a to je 
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jeho smontované rameno o celkové hmotnosti 5,975 t (sou�et prvk�: 1,66 + 0,575 + 1,765 + 0,58 + 
0,955) a to na vzdálenosti cca 18,0 m. Autoje�áb na vzdálenosti 18,0m a vý�ce 52,0 m unese 6,65 t. 
Autoje�áb na po�adované kritérium vyhoví. 

Technické parametry: 

Maximální nosnost 90 t v rozsahu 3m 
Teleskopické rameno 11,7 � 52 m 
P�íhradový p�ídavný výlo�ník 10,4 � 19 m 
Provozní hmotnost 48 t 
Celková protiváha 20 t 
Motor výkon Turbo diesel � 300kW 
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3. Nasazení mechanizace a doba jejich pou�ití 

PRÁCE STROJ POU�ITÍ DATUM POU�ITÍ 

T
R

Y
S

K
O

V
Á

 I
N

JK
E

T
Á

�
 

Tryskové injektá�e bude vyu�ito pro podchycení základových konstrukcí stavebního objektu 
SO 110 Budova �A�. Tryskovou injektá�í se vytvo�í sloupy, které p�enesou zatí�ení 
z obvodových konstrukcí do ni��ích vrstev a tím zajistí jejich stabilitu, p�i dal�ích prací, je� 
jsou pot�eba p�i zaji�t�ní stavební jámy pro stavební objekt SO 120 Budova �B�. 
Automatické míchací 
centrum Tecniwell TWN 
30 

Automatické míchací centrum bude 
vyu�ito p�i podchycování 
základových konstrukcí stavebního 
objektu SO 110 Budova �A� 
metodou tryskové injektá�e. 
V automatickém míchacím centru 
bude p�ipravována injek�ní sm�s pro 
tryskání. 

18. 12. 2013 
- 

23. 12. 2013 

Vysokotlaké �erpadlo 
Tecniwell TW 600 

Vysokotlaké �erpadlo zajistí dopravu 
p�ipravené injek�ní sm�si k místu 
provád�ní a zajistí pot�ebný tlak 
k tryskání ur�ité metody 

18. 12. 2013 
- 

23. 12. 2013 

Tlakový zásobník cementu 
Tecniwell TW SILO 33T 

V tlakovém zásobníku bude 
skladován cement pot�ebný 
k tryskání injek�ní sm�si. Ze 
zásobníku bude dopravován do 
Automatického míchacího centra. 

18. 12. 2013 
- 

23. 12. 2013 

Kalové �erpadlo Honda 
WT 20 XK3 

Kalové �erpadlo bude vyu�ito pro 
�erpání vyplavovaného materiálu 
z vrtu p�i provád�ní (tzv. 
vyplavenka). Bude �erpat ze 
záchytných kanálk� u po obvodu 
nosné zdi budovy �A� do usazovací 
jímky. 

18. 12. 2013 
- 

23. 12. 2013 

Velká vrtná souprava 
JANO HVS 397 

Velká vrtná souprava bude vyu�ita 
pro vrtné a injek�ní práce provád�né 
z vn�j�í strany budovy �A� 

18. 12. 2013 
- 

23. 12. 2013 

Pojízdný kompresor Atlas 
Copcor XRHS 396 Md 

Pojízdný kompresor bude vyu�it na 
dodávku pot�ebného vzduchu p�i 
provád�ní tryskové injektá�e. 

18. 12. 2013 
- 

23. 12. 2013 

V
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V rámci zaji�t�ní stavební jámy, je zapot�ebí zajistit severní stranu stavebního objektu SO 
110 Budova �A�, jeliko� stavební jáma pro stavební objekt SO 120 Budova �B� je v t�sné 
blízkosti a nelze navrhnou svahování, tak aby nedo�lo k poklesu obvodové konstrukce a tím 
její deformace. P�i pilotování bude vyu�ito vrtných pilot.  
Vrtná souprava Soilmec 
SR-60

Vrtná souprava Soilmec SR-60 bude 
vyu�ita pro práci na zaji�t�ní 
stavební jámy. Vrtnou soupravou 
budou zhotoveny vrty, do kterých se 
osadí výztu� v podob� armoko�� a 
potom se zalijí betonem. Po 
vytvrzení budou takto hotovené 
sloupy tvo�it pilotovou st�nu mezi 
severní stran� budovy �A� a stavební 
jámou SO 120 Budova �B�. 

  
31. 12. 2013 

- 
2. 1. 2014 
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�erpadlo betonu pro CFA 
� Mecbo 4.64 

�erpadlo bude vyu�ito pro p�epravu 
betonové sm�si do vrtu. 

31. 12. 2013 
- 

2. 1. 2014 
Z
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Stroje a mechanizmy pou�ívané pro zemní práce budou vyu�ity p�i srovnání pracovní roviny, 
výkopových prací stavební jámy objektu SO 120 Budova �B� a pro zp�tné zásypy objektu SO 
120. 

Automobil DAF CF85 � 
odvoz zeminy

Automobil bude vyu�it na odvoz 
zeminy ze stavební jámy do skladku. 

25. 12. 2013 
- 

1. 4. 2014 
P�esun zeminy � Pásové 
rypadlo CAT 315D L

Pásové rypadlo bude vyu�ito pro 
výkopové práce a p�esun vykopané 
zemina na korbu automobilu DAF 
CF85 nebo na místo ur�ené pro 
deponii zeminy. Pásové rypadlo bude 
vyu�ito také na zp�tné zásypy 
zeminy. 

25. 12. 2013 
- 

1. 4. 2014 

P�esuny zeminy � Pásový 
naklada� CAT 279C

Pásového naklada� CAT 279C bude 
vyu�íván na p�esun zeminy do míst, 
kde se zemina bude nakládat na 
korbu automobilu DAF CF85. 
Pomocí pásového naklada�e budou 
upraveny pracovní roviny stavební 
jámy. Pásové rypadlo bude vyu�ito 
také na zp�tné zásypy zeminy. 

25. 12. 2013 
- 

1. 4. 2014 

P�esun zeminy � Kolový 
naklada� Wacker Neuson 
501S

Kolový naklada� Wacker Neuson 
bude vyu�íván na p�esun zeminy do 
míst, kde se zemina bude nakládat na 
korbu automobilu DAF CF85. 
Pásové rypadlo bude vyu�ito také na 
zp�tné zásypy zeminy. 

25. 12. 2013 
- 

1. 4. 2014 

Hutn�ní zeminy  - Je�kový 
válec BOMAG BMP 8500 

Je�kový válec BOMAG BMP 8500 
bude vyu�it pro hutn�ní zeminy 
pracovních úrovní stavební jámy 
nebo pro hutn�ní zp�tných zásyp�
zeminy. 

27. 3. 2014 
- 

1. 4. 2014 

Hutn�ní zeminy � 
Vibra�ní deska BOMAG 
BPR 70/70D 

Vibra�ní deska BOMAG BPR  bude 
vyu�it pro hutn�ní zeminy 
pracovních úrovní stavební jámy 
nebo pro hutn�ní zp�tných zásyp�
zeminy. 

27. 3. 2014 
- 

1. 4. 2014 
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Pro zaji�t�ní stavební jámy a kanálu VZK, bude vyu�ito záporového pa�ení. Po obvodu 
plánované stavební jámy se zhotoví vrty, do kterých se vlo�í ocelové pa�iny profilu I. Prostor 
mezi pa�inami, se p�i postupném t��ení zeminy, vyplní d�ev�nou výd�evou. Ka�dá pracovní 
úrove� se bude kotvit, aby se zabránilo vybo�ení pa�ení. Kotvení bude tvo�eno �esti nebo p�t 
lanovými kotvami, které budou v ko�enové �ásti injektovány a u hlavy kotvy opat�eny 
ocelovými p�evázky a op�eny o pa�iny. Pa�ení bude opat�eno kari sítí a st�íkaným betonem.  
Vrtná souprava Bauer BG 
15H 

Vrtná souprava Bauer BG 15H bude 
vyu�ita p�i zaji�t�ní stavební jámy 
pro SO 120 Budova �B�, kde po 
obvodu stavební jámy provede vrty, 
do které se vlo�í ocelová pa�iny 
profilu I. 

3. 1. 2014 
- 

9. 7. 2014 
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Vrtná souprava KR 806-3 Vrtná souprava KR 806-3 bude 
vyu�ita p�i zaji�t�ní stavební jámy, 
kde zhotoví vrty pot�ebné pro ulo�ení 
lan zemních kotev. 

28. 1. 2014 
- 

12. 3. 2014 

Souprava pro st�íkaný 
beton MEYCO Suprema 

Souprava MEYCO Suprema bude 
vyu�ita pro dopravu betonové sm�si. 
St�íkaný beton bude tvo�it spolu 
s kari sítí lícovou vrstvu záporového 
pa�ení p�i zaji�t�ní stavební jámy. 

31. 1. 2014 
- 

27. 3. 2014 

Elektrogenerátor Atlas 
Copco QAS 38 

Elektrogenerátor bude vyu�it pro 
zásobování elekrtickou energii 
pracovi�t� v místech, kde není 
k dispozici, nebo kde je jí nedostatek. 
Bude vyu�it p�i prácí spojené 
s kotvením záporového pa�ení, 
s provád�ním st�íkaného betonu a 
dal�ími pracemi spojené se 
zaji�t�ním stavební jámy. 

38. 1. 2014 
- 

27. 3. 2014 
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Pro armovací práce nejsou kladeny velké nároky na t��kou mechanizaci a stroje. Pouze 
budou vyu�ity v��ové je�áby pro p�esun betoná�ské výztu�e do míst jejich vyvázání a 
umíst�ní. Technické parametry a posouzení v��ových je�ábu je v �ásti � Návrh a posouzení 
je�áb��. 
Ru�ní úhlová bruska 
Milwaukee AG 21 � 230 E 
s �ezným kotou�em 

Ru�ní úhlová bruska bude vyu�ita p�i 
armovacích pracích. Pomocí ru�ní 
úhlové brusku budou �elezá�ské 
prvky zkracovány na pot�ebou délku. 

31. 1. 2014 
- 

19. 12. 2014 
10. 4. 2014 

- 
19. 12. 2014 

Ohýba�ka profil� stolní 
CB200 � T 

Ohýba�ka profil� bude vyu�ita na 
ohýbání betoná�ské výztu�e do 
pot�ebného tvaru. Bude p�ipevn�na 
na d�ev�ný st�l. 

Svá�ecí poloautomat 
COMPACT 154 AUTO 

Svá�ecí poloautomat bude vyu�it na 
sva�ení betoná�ské výztu�e 
pot�ebného pro spojování ocelových 
prvk� nebo na sva�ení výztu�e v 
rámci uzem�ovací soustavy 

31. 1. 2014 
- 

19. 12. 2014 
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Pro betoná�ské práce budou vyu�ívány autodomícháva�e, které zajistí transport betonové 
sm�si. Dal�í p�esun betonu zajistí auto�erpadla, s hydraulickým ramenem, které se dostanou 
a� do míst pro betoná�. Stropy 3.PP � 1.NP budou betonovány pomocí auto�erpadla 
z pracovní úrovn� hrany stavební jámy. Stropy 2.NP � 4.NP budou betonovány z pracovní 
úrovn�, která se nachází u do�asného vjezdu na staveni�t� z ulice Kolejní. Tam, kde 
nedosáhnou ramena auto�erpadla, zajistí betoná� je�áb s bádií na beton. Betoná� sloup�, 
vnit�ních st�n a obvodových st�n se provede pomocí bádie na baton a v��ových je�áb�. 
Autodomícháva� Stetter, 
výrobní �ada BASIC LINE 
AM15 C 

Autodomícháva� bude vyu�it pro 
transport betonové sm�si z betonárky 
na staveni�t�. 

13. 3. 2014 
- 

23. 12. 2014 
Auto�erpadlo SCHWING 
S 55 SX

Auto�erpadlo SCHWING S 55SX 
bude vyu�ito p�i betoná�ských prací. 
Auto�erpadlo zajistí dopravu 
betonové sm�si do míst betoná�e. 

13. 3. 2014 
- 

23. 12. 2014 

Poznámka pro auto�erpadlo: 
Rozm�ry stavební jámy stavebního objektu SO 120 budovy �B� jsou 35,3 x 40,3 m. P�i 
hodnocení betoná�e pro základovou desku a strop� 3.PP � 1.NP. Budeme brát v úvahu, �e 
auto�erpadlo bude stát u severovýchodního rohu stavební jámy na p�ibli�né kót� � 5,050 
(podlaha 1.NP) bude muset �erpat betonovou sm�s do vzdálenosti cca 50,0 m a hloubky cca 
12,0 m. Pro ob� tyto kritické hodnoty auto�erpadlo vyhoví. P�i betoná�i strop� 2.NP � 4.NP 
bude auto�erpadlo postaven p�i do�asném vjezdu na staveni�ti z ulice Kolejní. Z této pozice 
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je nejvzdálen�j�í místo betoná�e cca 50,0 m a a to ve vý�ce cca 8,5 m od pracovní roviny 
auto�erpadla 
Mechanický ponorný 
vibrátor PERLES

Mechanický ponorný vibrátor bude 
vyu�it na hutn�ní betonové sm�si p�i 
betoná�ských prací. 

3. 4. 2014 
- 

23. 12. 2014 
Bádie na beton � Typ 
1028.12 bo�ní výpust

Bádie na beton s bo�ní výpustí bude 
vyu�ita p�i betoná�i obvodových st�n 
stavební jámy. 

13. 3. 2014 
- 

23. 12. 2014 
Bádie na beton � Typ 
1016H.14

Bádie na beton se st�edovou výpustí 
bude vyu�ita pro betoná� sloup� a 
vnit�ních st�ny. Bádie je opat�ena 
pracovní plo�inou, z které pov��ený 
pracovním provádí betoná�. 

13. 3. 2014 
- 

23. 12. 2014 

Stavební mícha�ka Lescha 
EURO MIX 125

Stavební mícha�ka bude vyu�ita pro 
omítací práce vnit�ního zdiva. 

11. 9. 2014 
- 

25. 11. 2014 
Stolová pila VACUTEC 
VMP 700A s kotou�em

Stolová pila VACUTEC VMP 700A 
bude vyu�ita p�i zednických prací. 
Pila bude slou�it pro krácení 
keramických tvárnic do pot�ebné 
velikosti. 

11. 9. 2014 
- 

25. 11. 2014 
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Souprava MAN 35.400 
HIAB 477 E-6 + 
podvalník

Dopravní souprava s podvalníkem 
bude vyu�ita na p�epravu mechanizace 
a stroj� pot�ebných pro tryskovou 
injektá�. Slo�ení a p�esné polo�ení 
mechanizace zajistí hydraulická ruka 
umíst�na za kabinou �idi�e. 

18. 12. 2013 
23. 12. 2013 

Taha� VOLVO FH + 
GOLDHOFER STN-L 3-
39/80 F2

Taha� VOLVO s podvalníkem 
GOLDHOFER bude vyu�íván pro 
p�epravu t��ké mechanizace a stroj�, 
jako� jsou pot�eba pro pilotá� a 
zaji�t�ní stavební jámy SO 120 
Budova �B�. Jeho maximální nosnost 
je 50 t, nejt���í p�epravovaný prvek je 
vrtná souprava Bauer BG 15H o 
p�epravní hmotnosti 45 t. 

31. 12. 2013 
2. 1. 2014 

3. 1. 2014 
9. 7. 2014 

Autoje�áb LIEBHERR 
LTM 1090/2

Autoje�áb LIEBHERR LTM 1090/2 
bude vy�it p�i stavb� v��ových je�ábu. 
V��ový je�áb WOLFF WK91 Sl má 
celkovou vý�ku 58,5m. Autoje�áb 
musí provést vzdvih nejt���ího prvku 
v��ového je�ábu a to je jeho 
smontované rameno o celkové 
hmotnosti 5,975 t (sou�et prvk�: 1,66 
+ 0,575 + 1,765 + 0,58 + 0,955) a to 
na vzdálenosti cca 18,0 m. Autoje�áb 
na vzdálenosti 18,0 m a vý�ce 52,0 m 
unese 6,65 t.  

21. 2. 2014 
2. 4. 2014 
12.3.2014 

V��ový je�áb LINDEN 
COMANSA 5 LC 4510 5t 

V��ový je�áb bude vyu�íván pro práce 
nutné s vertikální a horizontální 
dopravou materiálu pro stavební 
objekt SO 120 Budova �B� 

21. 2. 2014 
- 

12. 3. 2015 

V��ový je�áb WOLFF 
WK91 SL 

V��ový je�áb bude vyu�íván pro práce 
nutné s vertikální a horizontální 
dopravou materiálu pro stavební 
objekt SO 120 Budova �B� 

2. 4. 2014 
- 

12. 3. 2015 
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1 KZP PRO MONOLITICKÉ KONSTRUKCE � BEDN�NÍ 

1.1 Podrobný popis kontrolních bod�

Kontrolní bod:  1. Kontrola projektové dokumentace
Zp�sob kontroly: P�ed zahájením prací je nutné zkontrolovat úplnost, rozsah a správnost 

projektové dokumentace. Také je nezbytné zkontrolovat platnost projektové 
dokumentace s ozna�ením na výkresech, zda nebyla vydána nová revize. Na 
t�chto kontrolách se podílí stavbyvedoucí a stavební mistr.

�etnost:  V�dy p�ed zahájením prací

Kontrolní bod:  2. Kontrola dodávaného materiálu
Zp�sob kontroly: Stavbyvedoucí se stavebním mistrem provedou kontrolu dodaného materiálu 

dle projektové dokumentace pop�. výkazu materiálu uvedeného 
v technologickém p�edpisu s dodacím listem dodavatele. Dodávka musí 
obsahovat v�echny pot�ebné dílce a dopl�kový materiál.  

�etnost:  V�dy p�i dodávce materiálu 

Kontrolní bod:  3. Kontrola dokon�enosti p�edchozích prací  
Zp�sob kontroly: Stavební mistr zkontroluje tvar, rozmíst�ní a úplnost p�edcházejících prací dle 

platné projektové dokumentace. 
�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti 

Kontrolní bod: 4. Kontrola geometrické p�esnosti p�edcházejících prací (�SN 73 0210-1) 
vzdálenosti

Zp�sob kontroly: P�i kontrole svislosti se nesní p�esáhnout odchylka ± 5 m na 2 m, kontrola 
pomocí dvoumetrové lat�. Kontrola vodorovnosti horních hran st�n se provede 
pomocí rota�ního laseru. Rota�ní laser znázorní na konstrukci rovinu, která se 
vyzna�í tu�kou. Od této stanovené roviny se m��í odchylka pomocí stavebního 
metru. Rovinatost konstrukce se p�em��í pomocí nivela�ního p�ístroje a lat� se 
stupnicí. Po ustanovení p�ístroje na p�íslu�ný bod ur�ený geodetem se posouvá 
la� se stupnicí a ode�ítají hodnoty. (geometrická p�esnost viz bod. 4)  

�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti

Kontrolní bod:  5. Kontrola osazení prostup�
Zp�sob kontroly: Stavební mistr zkontroluje umíst�ní prostup� dle platné projektové 

dokumentace a porovná s umíst�ním prostup� na výkresech �emesel) . Mistr 
prostupy p�em��í, zda odpovídají projektové dokumentaci. Povolená odchylka 
prostup� ± 20 mm.

�etnost: Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti
  
Kontrolní bod:  6. Kontrola t�snosti bedn�ní, podp�r a prostorové tuhosti
Zp�sob kontroly: Stavební mistr p�ed zahájením následujících prací (armování, betoná�) provede 

kontrolu t�snosti bedn�ní, rozmíst�ní a provedení podp�r �i rozp�r dle 
technologického p�edpisu, takté� provede kontrolu prostorové tuhosti 
provedeného bedn�ní. Kontrolu provádí vizuáln�

�etnost:   Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti 

Kontrolní bod:  7. Kontrola tvaru a rozm�ru bedn�ní
Zp�sob kontroly: Stavební mistr provede kontrolu, dle projektové dokumentace, tvaru a rozm�ru 

bedn�ní. Kontroluje se polohopisné a vý�kopisné umíst�ní prvk�. Povolené 
odchylky od délky a �í�ky jsou ± 12 mm, vý�ková odchylka ± 20 mm. 
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�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti 

Kontrolní bod:  8. Kontrola dokon�enosti prací - výztu�
Zp�sob kontroly: dle KZP pro výztu� (viz ní�e)  
�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti

Kontrolní bod:   9. Kontrola �istoty bedn�ní p�ed betoná�í a o�et�ení separa�ním olejem
Zp�sob kontroly: Stavební mistr p�ed betoná�í provede kontrolu, zda bedn�ní není zne�i�t�no od 

bláta a prachu. V bedn�ní se nesmí nevyskytovat zbytky vázacího drátu nebo
nedopalk� cigaret. Bedn�ní se opat�í  odbed�ovací p�ípravkem a to 
nát�rem �i nást�ikem u� p�i montá�i. P�i dodate�ném opat�ení se zkontroluje, 
zda odbed�ovací p�ípravek není aplikován i na výztu�i. Kontrola se provádí 
vizuáln�. 

�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti

Kontrolní bod:  10. Kontrola bedn�ní � výzva TDI
Zp�sob kontroly: Kontrola dodr�ení parametr� stanovených v projektové dokumentaci (tvar, 

polohopis, vý�kopis, prostupy, tuhost, t�snost, �istota). P�i této kontrole jsou 
p�ítomni: stavební mistr, stavbyvedoucí, TDI. Kontrola se provede vizuální a 
m��ením, se zápisem do stavebního deníku.  

�etnost:   Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti

Kontrolní bod:  11. Lh�ta pro demontá� bedn�ní
Zp�sob kontroly: dle p�ílohy �Pot�ebná doba pro odbedn�ní�
�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti

Kontrolní bod:  12. Kontrola postupu odbedn�ní
Zp�sob kontroly: Stavební mistr zkontroluje pr�b�h odbed�ování. Odbed�ovat se musí postupn�

po deskách nebo po systémov� ucelených prvcích.  
�etnost:  Pr�b��n�

Kontrolní bod:  13. Kontrola a o�et�ení odbedn�ných prvk�
Zp�sob kontroly: Vedoucí pracovní �ety nebo stavební mistr zkontroluje odbedn�né desky a 

prvky zda nejsou po�kozeny. Po�kozené desky se musí vy�adit. Dále se 
kontroluje o�i�t�ní od betonu a následné opat�ení olejem.

�etnost:   Kontrola se provádí namátkov�



1.2 Tabulka KZP pro bedn�ní 

 MONOLITICKÉ KONSTRUKCE � BEDN�NÍ 

Technické 
podklady 

	SN P ENV 13670-1 Provád�ní betonových konstrukcí 
	SN 73 3150 - Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí 
	SN 73 1701 - Navrhování d�ev�ných stavebních konstrukcí 
	SN 73 2810 - Provád�ní d�ev�ných konstrukcí 
Technologický p�edpis � monolitické konstrukce 
Technologické p�edpisy a montá�ní návody výrobc� / dodavatel�

P
ol

o�
k

a 
�.

 

P�edm�t 
kontroly 

Kritéria p�ijatelnosti 
�etnost 
kontroly 

Zp�sob 
kontroly 

Odpov�dná 
osoba 

Kontrolu 
provedl 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

Kontrolu 
prov��il 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

Kontrolu 
p�evzal 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

1 
Kontrola projektové 

dokumentace 
Kontroluje se úplnost a platnost PD 

1 x celá 
dokumentace 

p�ed 
provád�ním 

Vizuáln� Stavbyvedoucí

   

2 
Kontrola dodaného 

materiálu 

Kontrola kvality a mno�ství dle PD a 
doklad� dodavatele, certifikáty 

dodavatele 
Ka�dá dodávka Vizuáln� Mistr 

   

3 
Kontrola dokon�enosti 
p�edcházejících prací 

Kontrola tvaru, rozmíst�n a úplnost 
p�edcházejících prací dle PD 

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�
Mistr 

   

4 
Kontrola geometrické 

p�esnosti p�edcházejících 
prací 

Geometrická p�esnost dle PD a 	SN 
73 0210-1 

Ucelená �ást 
konstrukce 

M��ením 
Mistr 

   

5 Kontrola osazení prostup�  Dle PD + 20 mm 
Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuál. 
kontrola, 
m��ení 

Mistr 
   



6 
Kontrola t�snost bedn�ní, 

podp�ry, prostorová tuhost 
Dle TP 

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�
Mistr 

   

7 
Kontrola tvaru a rozm�ru 

bedn�ní 

Polohopisné a vý�kopisné umíst�ní 
prvk�. Odchylky ± 12 mm na �í�ku, 

± 20 mm na vý�ku 

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�
M��ení 

Mistr 
   

8 
Kontrola dokon�enosti prací  

- výztu� 
Dle KZP: Monolitické konstrukce - 

Výztu� 
Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�
M��ením 

Mistr 
Stavbyvedoucí

   

9 

Kontrola �istoty bedn�ní 
p�ed zahájením betoná�e, 
o�et�ení desek separa�ním 

olejem 

	isté bedn�ní bez zbytk� betonu, 
vázacího drátu, nedopalk� cigaret, 

prachu, bláta atd. 
Separa�ní olej pouze na deskách 

(nesmí být na výztu�i) 

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln� Mistr 

   

10 
Kontrola bedn�ní � výzva 

TDI 
Dodr�ení parametr� stanovených PD

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�, 
m��ení 

Mistr, TDI 
Stavbyvedoucí

   

11 
Lh�ta pro demontá� 

bedn�ní 
Dle KZP: Monolitické konstrukce � 
Ukládání a zpracování beton. sm�si 

Ucelená �ást 
konstrukce 

Mistr 
   

12 
Kontrola postupu 

odbed�ování 

Odbed�ování provád�t postupn� � 
po deskách, po sejmutí prost�ední 

desky ihned podep�ít stojkou � 
zabrán�ní prohnutí strop�

Ka�dé pole Vizuáln� Mistr 

   

13 
Kontrola a o�et�ení 
odbedn�ných prvk�

Vy�azení po�kozených desek a 
dal�ích prvk�, o�i�t�ní od betonu a 

o�et�ení olejem 
Namátkov� Vizuáln� Mistr 
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2 KZP PRO MONOLITICKÉ KONSTRUKCE � VÝZTU� 

2.1 Podrobný popis 

Kontrolní bod:  1. Kontrola projektové dokumentace
Zp�sob kontroly: P�ed zahájením prací je nutné zkontrolovat úplnost, rozsah a správnost 

projektové dokumentace. Také je nezbytné zkontrolovat platnost projektové 
dokumentace s ozna�ením na výkresech, zda nebyla vydána nová revize. Na 
t�chto kontrolách se podílí stavbyvedoucí a stavební mistr.

�etnost:  V�dy p�ed zahájením prací

Kontrolní bod:  2. Kontrola dodávaného materiálu
Zp�sob kontroly: Stavbyvedoucí se stavebním mistrem provedou kontrolu dodaného materiálu 

dle projektové dokumentace pop�. výkazu materiálu uvedeného 
v technologickém p�edpisu s dodacím listem dodavatele. Kontroluje se druh, 
kvalita a mno�ství dodané oceli.

�etnost:  V�dy p�i dodávce materiálu 

Kontrolní bod:  3. Kontrola dokon�enosti p�edchozích prací - bedn�ní
Zp�sob kontroly: dle KZP pro bedn�ní (viz vý�e) vzta�eno k bodu 10. Kontrola bedn�ní � výzva 

TDI
�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti 

Kontrolní bod:  4. Kontrola ulo�ení výztu�e
Zp�sob kontroly: Stavební mistr p�ekontroluje vyvázanou výztu� dle platné projektové 

dokumentace. Polohu prut�, vzdálenost, p�esahy a po�ty kus�. Maximální 
odchylka od PD ± 20 % z p�edepsaných vzdáleností maximáln� 30 mm. 
P�esahy ± 30 mm z p�edepsané vzdálenosti uvedené v PD. Polohy os prut�
v �elech: Ø prutu max. 40 mm ± 5 mm, Ø prutu nad 40 mm ± 10 mm

�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti 

Kontrolní bod:  5. Kontrola sva�ování výztu�e
Zp�sob kontroly: Stavební mistr p�ekontroluje sva�ení betoná�ské výztu�e dle platné projektové 

dokumentace (nap�. výkres sva�ování výztu�e pro uzem�ovací soustavu). 
Kontroluje se správnost provedení a mno�ství. 

�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti  

Kontrolní bod:  6. Kontrola krytí v konstrukci
Zp�sob kontroly: Stavební mistr provede kontrolu krytí výztu�e dle platné projektové 

dokumentace nebo technologického p�edpisu. Krytí je zaji�t�no distan�ními 
prvky (keramické, betonové krou�ky nebo pásy)

�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti 

Kontrolní bod:  7. Výstupní kontrola výztu�e � výzva TDI  
Zp�sob kontroly: Kontrola dodr�ení parametr� stanovených v projektové dokumentaci (polohy 

výztu�e, vzdálenosti, p�esahy, po�ty kus�, sva�ení výztu�e, krycí vrstvy). P�i 
této kontrole jsou p�ítomni: stavební mistr, stavbyvedoucí, TDI. Kontrola se 
provede vizuální a m��ením, se zápisem do stavebního deníku.  

�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti



   

2.2 Tabulka KZP pro výztu� 

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE � VÝZTU� 

Technické 
podklady 

	SN P ENV 13670-1 Provád�ní betonových konstrukcí 
	SN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí 
	SN EN 10080 � Ocel pro výztu� do betonu 
Technologický p�edpis � Monolitické konstrukce 
Technologické p�edpisy a montá�ní návody výrobc� / dodavatel�

P
ol

o�
k

a 
�.

 

P�edm�t 
kontroly 

Kritéria p�ijatelnosti 
�etnost 
kontroly 

Zp�sob 
kontroly 

Odpov�dná 
osoba 

Kontrolu 
provedl 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

Kontrolu 
prov��il 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

Kontrolu 
p�evzal 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

1 
Kontrola projektové 

dokumentace 
Kontroluje se úplnost a platnost PD 

1 x celá 
dokumentace 

p�ed 
provád�ním 

Vizuáln� Stavbyvedoucí

   

2 
Kontrola dodaného 

materiálu 

Kontrola kvality a mno�ství dle PD a 
doklad� dodavatele, certifikáty 

dodavatele 
Ka�dá dodávka Vizuáln� Mistr 

   

3 
Kontrola dokon�enosti 

p�edchozích prací - bedn�ní
Dle KZP: Monolitické konstrukce - 

Bedn�ní 
Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�
Mistr 

   

4 Kontrolo ulo�ení výztu�e  
poloha prut�, vzdálenost mezi nimi a

Maximální odchylka od PD : 
+ 20%, max. o 30 mm 

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�, 
m��ení 

Mistr 
   

5 Kontrola sva�ování výztu�e 

Dle PD 
Nesmí se sva�ovat v ohybech nebo 

v blízkosti ohyb�
Svá�e�ské oprávn�ní svá�e��

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�, 
m��ení 

Mistr 
   



6 Kontrola krytí výztu�e 
Dle platné PD, TP 

Osazení distan�ních prvk�
Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�, 
m��ení 

Mistr 
   

7 
Výstupní kontrola výztu�e � 

výzva TDI 
Dodr�ení parametr� stanovených PD

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�, 
m��ení 

Mistr, TDI 
 Záznam do SD
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3 KP PRO MONOLITICKÉ KONSTRUKCE � UKLÁDÁNÍ 

A ZPRACOVÁNÍ BETONOVÉ SM�SI 

3.1 Podrobný popis 

Kontrolní bod:  1. Kontrola projektové dokumentace
Zp�sob kontroly: P�ed zahájením prací je nutné zkontrolovat úplnost, rozsah a správnost 

projektové dokumentace. Také je nezbytné zkontrolovat platnost projektové 
dokumentace s ozna�ením na výkresech, zda nebyla vydána nová revize. Na 
t�chto kontrolách se podílí stavbyvedoucí a stavební mistr.

�etnost:  V�dy p�ed zahájením prací

Kontrolní bod:  2. Kontrola dokon�enosti p�edchozích prací � bedn�ní, výztu�
Zp�sob kontroly: dle KZP pro bedn�ní a výztu� (viz vý�e) 
�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti 

Kontrolní bod:  3. Kontrola slo�ení betonové sm�si  
Zp�sob kontroly: Stavební mistr p�i p�ebírce betonu zkontroluje uvedené skute�nosti na dodacím 

listu od betonárky s platnou projektovou dokumentací. Ov��uje se mno�ství, 
konzistence, pevnostní t�ída, stupe� agresivity prost�edí, obsah chlorid�, max. 
zrno kameniva a doba výrovy betonové sm�si. Betonová sm�s se musí ulo�it 
do bedn�ní nejpozd�ji do 90 minut p�i 25°C, nad 45°C do 45 minut. 

�etnost:  Kontrola se provede p�ed zahájením betoná�e 

Kontrolní bod:  4. Kontrola konzistence betonové sm�si
Zp�sob kontroly: Stavební mistr dle p�edchozího bodu zkontroluje konzistenci betonové sm�si. 

Výsledek zkou�ky sednutí ku�ele porovná s uvedenými hodnotami v platné PD 
a dodacím listem. Sednutí ku�ele se provede dle Abramse, podle 	SN EN 
12350-2. M��í se úbytek vý�ky ku�ele betonové sm�si. Na vlhkou podlo�ku se 
postaví zevnit� zvlh�ená forma ku�ele. Forma se postupn� naplní t�emi 
vrstvami �erstvého betonu. Ka�dá z nich se zhutní 25 vpichy propichovací ty�í. 
Poté se odstraní p�ebytek betonu a povrch se srovná do roviny. Forma se 
pomalu zdvihne. Po sednutí ku�ele se zm��í rozdíl sednutí a zaokrouhlí na 
5 mm. 

�etnost:  Kontrola se provede p�ed zahájením betoná�e 

Kontrolní bod:  5. Odb�r vzork�  
Zp�sob kontroly: Stavební mistr provede odb�r vzork� �erstvého betonu pro laboratorní 

zkou�ky.  Odebrané vzorky slou�í ke stanovení pevnosti betonové sm�si a 
vodot�snosti. Pro odb�r slou�í formy o hran� 150 mm. Betonová sm�s do 
150 m3 a t�ídy C25 a ni��í, odb�r pro 3 zku�ební kostky. Betonová sm�s na 
150 m3 a t�ídy C30 a vy��í, odb�r 6 zku�ebních kostek. Výsledky zkou�ek se 
zapí�í do laboratorního deníku. 

�etnost:  Provádí se 1x200m3 

Kontrolní bod:  6. Kontrola pracovních spár
Zp�sob kontroly: Stavební mistr vizuáln� provede kontrolu provedené pracovní spáry. Pracovní 

spára musí odpovídat �e�eným detail�m v platné projektové dokumentaci. 
Kontroluje se osazení t�snících prvk�, �í�ka dilata�ní spáry se m��e být 
s odchylkou ± 5 mm.  

�etnost:  Provádí se pro ka�dou pracovní spáru 
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Kontrolní bod:  7. Kontrola ukládání betonové sm�si
Zp�sob kontroly: Stavební mistr pr�b��n� kontroluje ukládání betonové sm�si do bedn�ní. 

Ukládání musí být plynulé a spou�t�t do hloubky max. 1,5 m. P�i ukládání 
nesmí dojít k posunu výztu�e nebo k deformaci bedn�ní.

�etnost:  Pr�b��n�

Kontrolní bod:  8. Kontrola hutn�ní betonové sm�si  
Zp�sob kontroly: Stavební mistr provádí pr�b��n� vizuální kontrolu hutn�ní betonové sm�si dle 

technologického p�edpisu. 
�etnost:  Pr�b��n�

Kontrolní bod:  9. Kontrola bedn�ní  
Zp�sob kontroly: Stavební mistr v pr�b�hu betoná�e a hutn�ní betonové sm�si kontroluje stav 

bedn�ní, zda nevykazuje známky deformaci nebo uvoln�ní. Bedn�ní musí 
v celém pr�b�hu ukládání a hutn�ní betonové sm�si vykazovat prostorovou 
tuhost.

�etnost:  Pr�b��n�

Kontrolní bod:  10. O�et�ení �erstvého betonu
Zp�sob kontroly: Stavební mistr musí kontrolovat povrch a teplotu betonu dle podmínek 

uvedených v technologickém p�edpisu. Povrch se musí udr�ovat ve vlhkém 
stavu a to za pomocí vlh�ení nebo zakrytí konstrukce, aby se zajistilo pozvolné 
vypa�ování vody. 

�etnost:  Denn�

Kontrolní bod:  11. Kontrola postupu odbedn�ní
Zp�sob kontroly: Stavební mistr zkontroluje pr�b�h odbed�ování. Odbed�ovat se musí postupn�

po deskách nebo po systémov� ucelených prvcích.  Kriterium pro odbedn�ní 
je dodr�ení technologické p�estávky.

�etnost:  Pr�b��n�

Kontrolní bod:  12. Kontrola povrchu betonových konstrukcí
Zp�sob kontroly: Stavbyvedoucí spolu se stavebním mistrem a TDI provedou vizuální kontrolu 

celistvosti povrchu. Povrch musí vykazovat celistvost bez v�t�ích dutin, 
�t�rkových hnízd. Celková plocha vadných míst max. 5 % z celkové plochy. 

�etnost:  Pr�b��n�

Kontrolní bod:  13. Kontrola rozm�r� betonových konstrukcí
Zp�sob kontroly: Stavební mistr provede kontrolu rozm�r� betonové konstrukce dle platné PD. 

Odchylky pro r�zné druhy konstrukce jsou uvedeny v tabulce �geometrická 
p�esnost�

�etnost:  Pr�b��n�

Kontrolní bod:  14. Kontrola jakosti materiálu
Zp�sob kontroly: Pov��ená akreditovaná laborato� na základ� odebraných vzork� provede po 

28 dnech zkou�ky dle 	SN EN 12390-3 Zkou�ení ztvrdlého betonu 
�etnost:  Kontrola se provede na ka�dé zhotovené ucelené �ásti 



3.2 Tabulka KZP pro ukládání betonové sm�si 

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE � UKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ BETONOVÉ SM�SI 

Technické 
podklady 

	SN P ENV 13670-1 Provád�ní betonových konstrukcí. 
	SN  EN 206-1 � Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda. 
	SN 73 0210-2 - Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. P�esnost  
monolitických betonových konstrukcí 
	SN EN 12390-3 - Beton. Stanovení pevnosti v tlaku. Zkou�ky t�les. 
	SN EN 12350-2 - 	erstvý beton. Stanovení konzistence. Zkou�ka sednutím. 
	SN EN 12350-4 - 	erstvý beton. Stanovení konzistence. Stupe� zhutnitelnosti 
Technologický p�edpis � monolitické konstrukce 
Technologické p�edpisy a montá�ní návody výrobc� / dodavatel�

P
ol

o�
k

a 
�.

 

P�edm�t 
kontroly 

Kritéria p�ijatelnosti 
�etnost 
kontroly 

Zp�sob 
kontroly 

Odpov�dná 
osoba 

Kontrolu 
provedl 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

Kontrolu 
prov��il 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

Kontrolu 
p�evzal 
(datum, 
jméno, 
podpis) 

1 
Kontrola projektové 

dokumentace 
Kontroluje se úplnost a platnost PD 

1 x celá 
dokumentace 

p�ed 
provád�ním 

Vizuáln� Stavbyvedoucí

   

2 
Kontrola dokon�enosti 

p�edchozích prací � 
bedn�ní, výztu� 

Dle KZP: Monolitické konstrukce � 
Bedn�ní, Výztu� 

Ucelená �ást 
konstrukce 

Vizuáln�
Mistr 

   

3 
Kontrola slo�ení betonové 

sm�si 
Dle PD, Doklad výrobce betonu 

(p�edávací protokol) 
P�ed zahájením 

betoná�e 

Ov��ení 
dokument

ace 
Mistr 

   

4 
Konzistence betononové 

sm�si 

Dle PD, Doklad výrobce betonu 
(p�edávací protokol), zkou�ka 

sednutí ku�ele dle Abramce, 	SN 
EN 12350-2 

P�ed zahájením 
betoná�e 

Zkou�ka 
sednutím 

ku�ele 
Mistr 

   



5 Odb�r vzork�
Odb�r betonové sm�si do forem 
150x150x150 mm. Po 28 dnech 

zkou�ka pevnosti 
1x200 m3 

Krychelná 
zkou�ka 
pevnosti 

Mistr 
   

6 Kontrola pracovních spár 

Umíst�ní dle PD 
Odchylka ± 5 mm, 

p�ed dal�ím betonováním �ádn�
o�i�t�ný povrch a armaturu, omytá a 

�ádn� navlh�ená spára bez 
p�ebyte�né vody 

Ka�dá spára 
M��ení, 
vizuáln�

Mistr 

   

7 
Kontrola ukládání betonové 

sm�si 

Ukládání � plynulé, spou�t�t do 
hloubky max. 1,5 m; p�i ukládání 

betonu nesmí dojít k posunu výztu�e, 
k deformaci bedn�ní 

Pr�b��n� Vizuáln� Mistr 

   

8 
Kontrola hutn�ní betonové 

sm�si 
Dle TP Pr�b��n� Vizuáln� Mistr 

   

9 Kontrola bedn�ní 
Bedn�ní musí být tuhé, bez známek 

deformace �i uvoln�ní 
Pr�b��n� Vizuáln� Mistr 

   

10 
Kontrola o�et�ování 

�erstvého 
betonu 

Dle TP - podle klimatických 
podmínek (zajistit pozvolné 

vypa�ování vody) 
Denn�

M��ení a 
vizuáln�

Mistr 
   

11 
Kontrola postupu 

odbed�ování 

Odbed�ování provád�t postupn� � 
po deskách, po sejmutí prost�ední 

desky ihned podep�ít stojkou � 
zabrán�ní prohnutí strop�

Ka�dé pole Vizuáln� Mistr 

   

12 
Kontrola povrch 

betonových 
konstrukcí 

Bez v�t�ích dutin, �t�rkových hnízd; 
celková plocha vadných míst max. 

5% celkového povrchu 
Pr�b��n� Vizuáln�

Mistr 
   

13 
Kontrola rozm�r�

betonových konstrukcí 
Dle platné PD, Geometrická p�esnost 

	SN 73 0205 
Pr�b��n� M��ením Mistr 

   

14 Kontrola jakosti materiálu 
Zkou�ka pevnosti betonu po 28 

dnech, 	SN EN 12390-3 

1 sada vzorku 
(3ks krychlí) 
Pro ucelenou 
�ást konstrukce

Krychelná 
zkou�ka 
pevnosti 

Akreditovaná 
laborato�
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4 GEOMETRICKÁ P�ESNOST BETONOVÝCH KCÍ 

4.1 Tabulka geometrických p�esností 

 MONOLITICKÉ KONSTRUKCE � GEOMETRICKÁ P�ESNOST 

Technické 
podklady 

	SN 73 0202 - P�esnost geometrických parametr� ve výstavb�, základní ustanovení                                         
	SN 73 0205 - Geometrická p�esnost ve výstavb�
	SN 73 0210-2 - Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní.  
P�esnost monolitických betonových konstrukcí 
	SN 73 0005 - Modulová koordinace rozm�r� ve výstavb�

�. 
P�edm�t 
kontroly 

Kritéria p�ijatelnosti 
Zp�sob 
kontroly 

1 Svislost st�n 
- Do 2,5 m ± 5 mm 

- 2,5 � 4,0 m ± 8 mm 
- nad 4,0 m ± 12 mm 

M��ení 

2 Svislost sloup�

- Do 2,5 m ± 4 mm 
- 2,5 � 4,0 m ± 6 mm 
- nad 4,0 m ± 10 mm 
- 16 � 25 m ± 25 mm 
- nad 25 m ± 30 mm 

M��ení 

3 
Mezní odchylky celkových rozm�r� � 
v nárysu (vý�ka podla�í, podest �) 

- Do 4m ± 15 mm 
- 4 - 8m ± 15 mm 
- 8 -16 m ± 20 mm 

- 16 � 25 m ± 30 mm 
- nad 25 m ± 30 mm 

Geodet, m��ení 

4 
Mezní odchylky celkových rozm�r� � sv�tlé 

rozm�ry v p�dorysu (mezi sloupy, st�nami �)

- Do 4m ± 15 mm 
- 4 - 8m ± 20 mm 
- 8 -16 m ± 25 mm 

- 16 � 25 m ± 30 mm 
Geodet, m��ení 

5 
Mezní odchylky celkových rozm�r� � sv�tlé 

rozm�ry otvor�

- Do 4m ± 12 mm 
- 4 - 8m ± 16 mm M��ení 

6 Mezní odchylky rozm�r� pr��ez� - st�ny 

- do 120 mm ± 4 mm 
- 120 � 250 mm ± 6 mm 
- 250 � 500 mm ± 8 mm 
- nad 500 mm ± 10 mm 

M��ení 

7 Mezní odchylky rozm�r� pr��ez� - stropy 

- do 120 mm ± 6 mm 
- 120 � 250 mm ± 8 mm 

- 250 � 500 mm ± 10 mm 
- nad 500 mm ± 12 mm 

M��ení 

8 
Místní rovinnost a p�ímost � stropy 

s nedokon�eným povrchem 
± 5 mm M��ení 2m la�

9 
Místní rovinnost a p�ímost � st�ny 

s nedokon�eným povrchem 
± 6 mm M��ení 2m la�
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10 
Celková rovinnost ploch � nedokon�ené 

povrchy st�ny 

- do 1,0 m ± 6 mm 
- 1,0 � 4,0 m ± 12 mm 

- 4,0 � 10,0 m ± 15 mm 
- 10,0 � 16,0 m ± 20 mm 

- nad 16 m ± 25 mm 

Geodet, m��ení 

11 Celková svislost - st�ny 
- do 2,5 m ± 5 mm 

- 2,5 � 4,0 m ± 8 mm 
- nad 4,0 m ± 12 mm 

Geodet, m��ení 

12 Celková svislost - stropy 
- do 2,5 m ± 4 mm 

- 2,5 � 4,0 m ± 6 mm 
- nad 4,0 m ± 10 mm 

Geodet, m��ení 

13 Rovnob��nost konstrukcí � protilehlé st�ny 
- Do 4m ± 10 mm 
- 4 - 8m ± 12 mm 

- 8 -16 m ± 20 mm 
Geodet, m��ení 

14 Pravoúhlost konstrukcí � sousední st�ny 

- Do 4m ± 4 mm 
- 4 - 8m ± 6 mm 

- 8 -16 m ± 8 mm 
- nad 16 m ± 10 mm 

Geodet, m��ení 
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1. ÚVOD 

1.1 Obecné informace 

Dokument vytvo�ený pro �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (dále jen BOZP) je vypracován pro 
výstavbu zájmového objektu SO 120 Budova �B� a stavební práce s ním spjaté, které se provádí na 
projektu �A+B - Rekonstrukce a dostavba centrální �ásti areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV 
�R, v.v.i.� s umíst�ním v Praze 6 � Dejvicích. P�i v�ech provád�ných prací vznikajících p�i výstavb� je 
zapot�ebí dodr�ovat uvedená pravidla v tomto dokumentu, aby se zajistila bezpe�nost pracovník� p�i práci.  

1.2 Platnost  

Dokument se vztahuje na v�echny pracovi�t� a prostory stavby, v�etn� vyu�ívaných prostor� související 
s provád�nou stavbou. Vtahuje se na v�echny osoby provád�jící pracovní �innost na pracovi�ti a také na 
osoby, které se s v�domím hlavního dodavatele nebo investora vyskytují v prostorách staveni�t�. 

1.3 Hlavní zásady  

Vstup a pohyb po staveni�ti mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatel�. 
V�ichni pracovníci musí být p�ed provád�ním práce seznámeni s BOZP a pro�kolení o bezpe�nosti práce 
a prevence rizik. Pracovníci musí mít pracovní a ochranný od�v, být vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prost�edky (déle jen OOPP) a dodr�ovat pokyny odpov�dných pracovník�. O �kolení musí 
být proveden zápis s prezen�ní listinou. [6] 

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

2.1 Popis objektu 

 Konstruk�n� se jedná o monolitický �elezobetonový bez pr�vlakový skelet. Budova má 7 podla�í, t�i 
podzemní a �ty�i nadzemní.  Základní osový modul je 7,8x7,8m. P�dorysný tvar podzemních podla�í je 
obdélník 39x36m. V nadzemních podla�ích je tvar p�dorysu zm�n�n na sférický rovnoramenný 
trojúhelník s délkou základny 42m a vý�kou 37m.   

 Zalo�ení je provedeno na základové desce tlou�	ky 500mm zesílené pod sloupy r�zn� hlubokými  
hlavicemi. Maximální tlou�	ka hlavic je 1150mm. Sv�tlá vý�ka je prom�nná od 2,65 v 1PP a� po  3,6m 
v nadzemních podla�ích. Svislé nosné konstrukce tvo�í ocelobetonové sloupy z ocelových trubek 508/16 
vypln�ných betonem, pro zmen�ení vn�j�ího profilu suterénních sloup�. Beton a ocelový plá�	 bude 
spojen pomocí p�edem p�iva�ených trn� do ocelových sloup�.  

 Tlou�	ka stropní desky nadzemních podla�í je 250mm. Tlou�	ka strop� podzemních podla�ích je 220mm. 
Desky v podzemních podla�ích jsou dopln�ny hlavicemi sní�enými pod desku o 200mm. Obvodové st�ny 
jsou navr�eny v tlou�	ce 300mm Vnit�ní st�ny mají tlou�	ku 200 a 250mm. Jde o t�i ztu�ující 
komunika�ní jádra. Dv� výtahová jádra jsou pr�b��ná p�es v�echny podla�í. 

 Od 2NP je nov� vytvo�eno monolitické centrální jádro jeho� základem je  pr�b��ná monolitická výtahová 
�achta umíst�ná v centru objektu z tohoto jádra vystupují st�ny kopírující  ramena obvodového sférického 
trojúhelníku. St�ny jádra jsou navr�eny jako st�nové nosníky.  
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 Zast�e�ení je realizováno plochou st�echou tvo�enou stropem nad 4NP.  Nad úrove� ploché st�echy 

vystupuje dojezd výtahu dopln�ný technickými místnostmi a protihluková st�na ohrani�ující prostor VZT 
jednotek. Zbylý obvodový pás st�echy je navr�en jako pochozí zelená st�echa. Obvodový plá�	 budovy je 
navr�en jako lehký. 

 Schodi�t� i výtahy jsou v podzemních podla�ích umíst�ny do komunika�ních jader. S výjimkou 
ocelového schodi�t� a zdvi�né plo�iny spojující 1PP a 1NP. Schodi�t� v komunika�ním jádru jsou 
navr�ena jako monolitická �elezobetonová desková. V nadzemních podla�ích jsou ob� schodi�t� �e�eny 
jako vetknuté do stropních desek s vykonzolovanou mezipodestou. Dopl�ující schodi�t� mezi 1PP a 1NP 
bude navr�eno jako ocelové schodnicové s monolitickými betonovými stupnicemi.  

 Objekt B je v nadzemních podla�ích propojen lehkou ocelovou lávkou s objektem A. Konstrukce lávky je 
primárn� tvo�ena t�emi IPE 240, na které budou nava�eny p�í�né nosníky, tvo�ící kostru plá�t� lávky 
Ve�keré �elezobetonové konstrukce jsou navr�eny z betonu C30/37 a oceli R 10 505. [1] 

2.2 Popis staveni�t�

 Zájmová oblast ÚOCHB AV �R, v.v.i. je situována poblí� centra Dejvic v návaznosti na komplex 
technických vysokých �kol severozápadn� od Vít�zného nám�stí. V bezprost�ední blízkosti se v sou�asné 
dob� provádí rekonstrukce budovy �VUT (fakulta architektury � vzta�eno k roku 2013). Staveni�t�
zabírá plochu celého m�stského bloku ur�ujícího Flemingovým nám�stím a ulicemi Bechy�ovou, 
Kolejní, Zelenou a Stavitelskou. 

Terén staveni�t� je rovinný a� mírn� sva�itý s celkovým p�evý�ením p�ibli�n� 5 metr� na délku 
150 metr� se stoupáním od východu k západu. D�le�itým urbanistickým prvkem mimo vlastní p�vodní 
historické budovy je rozsáhlá vzrostlá zele�, a to jak p�ed pr��elím budovy, tak uvnit� areálu. 

Staveni�t� bude za�ízeno dle výkresu za�ízení staveni�t�. Staveni�t� má vým�ru zhruba 11 625 m2. Vjez 
na staveni�t� se nachází v severovýchodní �ásti z ulice Stavitelská. Provoz v ulici Stavitelská je 
jednosm�rný, proto je nutné stavební stroje a dodávky materiálu sm��ovat do ulice Zelená, ze které se dá 
napojit na ulici Stavitelská. Vjezdová brána je zasouvací a je ovládána elektrickým pohonem. �í�ka 
vjezdové brány je 5,8 m. U vjezdu se nachází vrátnice, která slou�í pro sledování pohybu stavebních 
stroj�, dodávek materiálu a pracovníku po staveni�ti. V severní �ásti staveni�t� je zhotovena 
uzamykatelná brácha, která slou�í jako druhý vjezd na stavbu pro slo�ení materiálu a dal�í manipulaci 
s ním. �í�ka brány je zde 5,0 m. Na toto místo mají dosah oba v��ové je�áby, které dopraví dovezený 
materiál dále po stavb�. 

Oplocení staveni�t� se v severní a západní �ásti vyu�ije stávající. V této �ásti odpovídá vý�ce 1,8 m. 
Staveni�tní komunikace bude dostate�n� zhutn�na pro provoz stroj�. 

Stavební bu�ky, bu�ka stavbyvedoucího a kontejnery slou�ící jako sklad drobného materiálu budou 
umíst�ny v severní �ásti staveni�t� v t�sné blízkosti budovy �C�. Plochy pro umíst�ní bun�k a kontejner�
budou zhutn�ny a opat�eny betonovými panely. Mezi betonovými panely a spodní �ástí stavebními 
bu�kami budou d�ev�né prkna.  

Plochy na staveni�ti ur�ené pro mokré �i�t�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod�ovacím 
�labem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit. [4]  
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2.3 Ú�el objektu 

 Budova �B� je v rozhodující nadzemní �ásti v�nována laborato�ím organické chemie s návazností na 
vyhodnocovací pracovi�t�, prostory vedení jednotlivých tým� a nezbytné zázemí. 

V budov� je krom� laboratorních pracovi�	 organické chemie situováno skladové zázemí, serverovna 
teoretické chemie, sklad knih, gará�e a technologické zázemí pro ob� budovy �A� a �B� zahrnující 
zejména za�ízení vzduchotechnická a chladící. [1] 

3. OBECNÉ PO�ADAVKY NA PLN�NÍ BOZP 

P�i výstavb� zájmového objektu SO 120 a souvisejících prací s ním na projektu �A+B - Rekonstrukce a 
dostavba centrální �ásti areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV �R, v.v.i.� s umíst�ním v  
Praze 6 � Dejvicích, budou v�ichni pracovních vyskytující se na staveni�ti dodr�ovat a �ídit tím to 
dokumentem a právními p�edpisy. Jedná se výhradn� o tyto p�edpisy: 

• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveni�ti 

• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
nebezpe�í pádu z vý�ky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb. o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. po�adavky na bezpe�ný provoz a pou�ívání stroj� a technických 

za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

3.1 Povinnosti zhotovitele stavby  

Zhotovitel p�i uspo�ádání staveni�t� musí zajistit, aby byly dodr�eny po�adavky na pracovi�t� stanovené 
zvlá�tním právním p�edpisem (Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. - O podrobn�j�ích po�adavcích na 
pracovi�t� a pracovní prost�edí.) a aby staveni�t� vyhovovalo obecným po�adavk�m na výstavbu podle 
zvlá�tního právního p�edpisu (Vyhlá�ka �. 137/1998 Sb. � O obecných technických po�adavcích na 
výstavbu.) a dal�ím po�adavk�m na staveni�t� stanoveným v p�íloze �. 1 k na�ízení vlády 591/2006 Sb. o 
bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�ti. 

Vymezení pracovi�t� pro provád�ní ur�ených prací a �inností provede zhotovitel. Zhotovitel postupuje 
podle zvlá�tních právních p�edpis� upravujících podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci 
(Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci, ve 
zn�ní na�ízení vlády �. 523/2002 Sb. a na�ízení vlády �. 441/2004 Sb.) Zhotovitel zodpovídá za 
uspo�ádání staveni�t�, pop�ípad� za vymezené pracovi�t�.  V zápise o p�edání a p�evzetí se zapí�í ve�keré 
skute�nosti, je� jsou významné z hlediska zaji�t�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdr�ujících se na staveni�ti nebo pracovi�ti. 

Zhotovitel nesmí ud�lit práci pracovník�m provád�ní stavebních prací, kte�í nespl�ují podmínky odborné 
a zdravotní zp�sobilosti. Zhotovitel má povinnost vést evidenci o �kolení, zau�ení, zkou�kách, odborné 
a zdravotní zp�sobilosti pracovník�.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit pracovníky vhodným ná�adím a pom�ckami pot�ebnými 
k bezpe�nému provád�ní práce. Opat�it pracovníky OOPP, dokumentací, návody a pravidly v rozsahu 
pot�ebném pro výkon jednotlivých prací. Dále je zhotovitel povinen vybavit pov��ené osoby �ízením 
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a kontrolou nad provád�ním stavebních prací právními a ostatními p�edpisy, tak aby byla zaji�t�na 
bezpe�nost práce v rozsahu pot�ebném pro výkon jednotlivých prací. 

Zhotovitel zajistí, aby: 

a) B�hem pou�ívání a provozu stroj� a technických za�ízení, ná�adí a dopravních prost�edk� na staveni�ti 
byly krom� po�adavk� na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpe�ný 
provoz a pou�ívání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, dodr�ování bli��ích minimální 
po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci stanovené v p�íloze �. 2 k na�ízení vlády �. 
591/2006 Sb. 
b) byly spln�ny po�adavky na organizaci práce a pracovní postupy v p�íloze �. 3 k na�ízení vlády 
591/2006, jestli�e se na staveni�ti plánují nebo provád�jí: 

− práce spojené se skladováním a manipulací zeminy. Tím je my�leno její rozpojování, 
p�emis	ování a zhut�ování. Déle práce spojené s tímto provád�ním, jako�to provád�ní 
výkopových prací, zaji�t�ní stability st�n výkop�, svahování výkop� (déle jen �zemní práce�).

− práce spojené s provád�ním montá�e a demontá�e bedn�ní, p�epravou a ukládáním ocelové 
výztu�e a betonové sm�si. (dále jen �betoná�ské práce�).

− práce spojené úpravami konstrukcí a zd�ním, omítáním st�n a strop�, zhotovením podlah, 
mazanin nebo dla�eb. (dále jen �zednické práce�)

− práce spojené s montá�í a demontá�í ocelových, d�ev�ných, betonových, �elezobetonových, 
pop�ípad� jiných prvk�. Tvaru ty�ových, plo�ných nebo prostorových. (dále jen �montá�ní 
práce�) 

− práce spojené s demolicí prvk� stavební konstrukce. (dále jen �bourací práce�) 

Jestli�e b�hem provád�ní nebo pohybu po staveni�ti, pop�ípad� pracovi�ti hrozí nebezpe�í pádu fyzických 
osob nebo p�edm�t� z vý�ky nebo do hloubky, je zhotovitel povinen zajistit bezpe�né provád�ní t�chto 
prací v souladu s na�ízením vlády �. 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i nebezpe�í pádu z vý�ky nebo do hloubky. [9] 

3.2 Povinnosti pracovník� na stavb�

Jak u� bylo uvedeno vý�e v bod� �hlavní zásady� budou pracovníci pro�koleni o bezpe�nosti práce na 
staveni�ti a budou seznámeni s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky 
p�i provád�ní jednotlivých prací. Souhlas s dodr�ením v�ech p�edpis� potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
− dodr�ovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
− obsluhovat stroje a za�ízení, pou�ívat ná�adí a pom�cky, které jim byly p�id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
− nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a po�árních za�ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
− dodr�ovat bezpe�nostní ozna�ení, výstra�né signály a upozorn�ní,
− dodr�ovat pokyny pov��ených osob pro �ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
− provád�t práci na u�eném pracovi�ti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka (výjimkou je naléhavý d�vod nap�.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni 
ohlásit odpov�dnému pracovníkovi.

Na technických za�ízeních, která p�edstavují zvý�ení ohro�ení �ivota a zdraví zam�stnanc�, jedná-li se o 
jejich obsluhu, montá�, údr�bu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a �innosti samostatn� vykonávat 
a samostatn� je obsluhovat jen zvlá�	 odborn� zp�sobilí zam�stnanci. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo �ivoty osob nebo zp�sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za�ízení, p�ípadn� p�íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p�eru�it práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
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pracovníkovi. Dále podle mo�nosti upozornit v�echny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohro�eny. P�i p�eru�ení práce je nutno provést nezbytná opat�ení k ochran� zdraví a majetku a musí být 
o tom vyhotoven zápis. 

V�ichni pracovníci podílející se na výstavb� projektu �A+B - Rekonstrukce a dostavba centrální �ásti 
areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV �R, v.v.i.� s umíst�ním v Praze 6 � Dejvicích  musí být 
zdravotn� a odborn� zp�sobilí pro výkon jednotlivých prací.  

Pro v�echny pracovníky je zakázáno po�ívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P�i poru�ení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveni�t�. Podobn� té� [7]  

3.2.1 Ochranné pom�cky pracovník�

Dle na�ízení vlády �. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bli��í podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a dezinfek�ních prost�edk�. 

Ochranné prost�edky musí: 
− být po dobu pou�ívání ú�inné proti vyskytujícím se rizik�m a jejich pou�ívání nesmí 

p�edstavovat dal�í riziko, 
− odpovídat podmínkám na pracovi�ti, 
− být p�izp�sobeny fyzickým p�edpoklad�m jednotlivých zam�stnanc�, 
− respektovat ergonomické po�adavky a zdravotní stav zam�stnanc�. 

Tam, kde p�ítomnost více ne� jednoho rizika vy�aduje, aby zam�stnanci pou�ívali sou�asn� více 
ochranných prost�edk�, musí být tyto ochranné prost�edky vzájemn� slu�itelné. 

Zam�stnanci musí být s pou�íváním ochranných prost�edk� seznámeni. Pou�ívání ochranných prost�edk�
více zam�stnanci je mo�né pouze v p�ípad�, �e byla u�in�na opat�ení, která zamezí ohro�ení p�enosnými 
chorobami. 

Zp�sob, podmínky a dobu pou�ívání OOPP stanoví zam�stnavatel na základ� �etnosti a záva�nosti 
vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracovi�t� a s p�ihlédnutím k vlastnostem t�chto 
ochranných prost�edk�. 

Druhy ochranných prost�edk�: 
− Ochrana hlavy 

� p�ilba 
− Ochrana sluchu  

� mu�lové chráni�e sluchu, akustické p�ilby, zátkové chráni�e sluchu 
− Ochrana o�í a obli�eje  

� brýle, obli�ejové �títy, svá�e�ské kukly a �títy 
− Ochrana dýchacích orgán�  

� masky a polomasky s filtry proti �ásticím, parám, plyn�m 
− Ochrana rukou a pa�í  

� rukavice na ochranu p�ed mechanickým po�kozením, p�ed chemickými 
látkami a biologickými �initeli, p�ed elekt�inou, �árem a nízkými teplotami, 
ochranné rukávy 

− Ochrana nohou  
� vhodný typ obuvi, dostate�né pevná a odolná i nep�íznivým pracovním 

podmínkám, chráni�e kolen 
− Ochrana trupu a t�la ochranné vesty a kabáty 
− Ochrana celého t�la  

� prost�edky pro prevenci pádu, brzdné za�ízení pohlcující kinetickou energii, 
prost�edky pro polohování t�la, ochranné pracovní od�vy, od�vy na ochranu 
p�ed chemickými látkami biologickými �initeli, od�vy odolné proti �áru a ohni 
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3.3 Po�adavky na stavb�

Dle na�ízení vlády 591/2006 Sb. Po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 

3.3.1 Obecné po�adavky na zaji�t�ní staveni�t�

1) Stavby, pracovi�t� a za�ízení staveni�t� musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, p�i dodr�ení následujících zásad:  

a) staveni�t� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do vý�ky nejmén� 1,8 m. 
P�i vymezení staveni�t� se bere ohled na související p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén� naru�it. Náhradní komunikace je nutno �ádn�
vyzna�it a osv�tlit. 

− Pro vymezení staveni�t� bude slou�it stávající oplocení ul. Bechy�ova, ul. Kolejní a ul. 
Stavitelská. Stávající oplocení vyhoví na po�adavek vý�ky 1,8m. 

b) u liniových staveb nebo u staveni�	, pop�ípad� pracovi�	, na kterých se provád�jí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespo� z horní ty�e upevn�né ve vý�i 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé st�ední ty�e; s ohledem na místní a provozní podmínky m��e 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou. 

c) nelze-li u prací provád�ných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
d�vod� ohrazení ani zábradlí provést, musí být bezpe�nost provozu a osob zaji�t�na jiným 
zp�sobem, nap�íklad �ízením provozu nebo st�e�ením, 

d) nepou�ívané otvory, prohlubn�, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpe�í pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

− P�i provád�ní prací, kde je volná vý�ka nebo hloubka vy��í jak 1,5 m, bude volný okraj 
zaji�t�n proti nebezpe�í pádu pomocí mobilního oplocení 1,125 m ve vzdálenosti 1,5 od 
volného okraje (vý�ka/hloubka vy��í 1,5 m). 

2) Zhotovitel ur�í zp�sob zabezpe�ení stanovi�t� proti vstupu nepovolaných fyzickým osob, zajistí 
ozna�ení hranice staveni�t� tak, aby byly z�eteln� rozeznateln� i za sní�ené viditelnosti, a stanoví 
lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en 
bezpe�nostními zna�kou na v�ech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3) Nejsou-li po�adavky na zabezpe�ení staveni�t� pro zrakov� a pohybov� posti�ené obsa�eny v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení pop�ípad� ohrazení 
staveni�t� na ve�ejných prostranstvích a pohybovým posti�ením, jako� i se zrakovým posti�ením. 

4) Vjezdy na staveni�t� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, provád�jící místní úpravu 
provozu vozidel na staveni�ti. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en 
bezpe�nostní zna�kou na v�ech vjezdech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

− V severní �ásti staveni�t� je zhotovena uzamykatelná brácha, která slou�í jako druhý vjezd 
na stavbu pro slo�ení materiálu a dal�í manipulaci s ním. �í�ka brány je zde 5,0 m. Na 
východní stran� staveni�t� se nachází vjezdová brána, která je zasouvací a ovládána 
elektrickým pohonem. �í�ka vjezdové brány je 5,8 m. Na obou bránách budou umíst�ny 
cedule s informacemi o bezpe�nosti a chování na staveni�ti. Cedule budou umíst�ny na 
viditelném míst�. Ukázka v dokumentu �Za�ízení staveni�t� oddílu �. 4 � Uspo�ádání 
a zaji�t�ní staveni�t� z hlediska ochrany ve�ejných zájm��. 

5) P�ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za�ízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opat�ení ke spln�ní podmínek stanovených provozovateli t�chto 
vedení, staveb nebo za�ízení (nap�. elektronická vedení, energetická vedení apod.), a b�hem 
provád�ní prací je dodr�uje. 

− P�ed zahájením prací si zajistí zhotovitel vyjád�ení provozovatele vedení, staveb nebo 
za�ízení dot�ené stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené ve vyjád�eních 
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provozovatele. B�hem prací v blízkosti vedení je nutné dbát zvý�ené opatrnosti � skute�ná 
poloha vedení se nemusí shodovat s polohou uvedenou v p�ilo�ené dokumentaci. 

6) Po celou dobu provád�ní prací na staveni�ti musí být zaji�t�n bezpe�ný stav pracovi�	 a dopravních 
komunikací. Po�adavky na osv�tlení stanoví na�ízení vlády �.178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci, ve zn�ní na�ízení vlády �. 523/2002 Sb. a na�ízení 
vlády �. 441/2004 Sb. 

− Na stavb� bude z�ízena osv�tlovací technika pro zlep�ení viditelnosti p�i sní�ených 
podmínkách viditelnosti. Týká se to p�edev�ím venkovních prací a prací uvnit� stavby. 
Toto se bude �ídit vý�e uvedenými právními p�edpisy. Pro venkovní osv�tlení bude vyu�it 
reflektor o výkonu 0,5 kW, na staveni�ti budou umíst�ny 3 tyto reflektory. Pro osv�tlení 
podzemních podla�í bude vyu�it reflektor o stejném výkonu. V podzemních podla�ích bude 
umíst�no celkem 9 reflektor�, dal�í reflektory dle pot�eby a náro�nosti prací. Schodi��ový 
prostor v podzemních podla�ích bude osv�tlen bodovými sv�tly o výkonu 0,08 kW. 

7) P�ístup na jakoukoli plochu, která není dostate�n� únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým za�ízením nebo jinými prost�edky zaji�t�no bezpe�né provedení práce, pop�ípad�
umo�n�n bezpe�ný pohyb po této plo�e. 

− V p�ípad� práce na nedostate�n� únosné plo�e bude provedeno do�asné zvý�ení únosnosti 
dle konkrétní situace. Práci na t�chto neúnosných plochách je mo�né vykonávat po svolení 
stavbyvedoucím s uvedením této skute�nosti ve stavebním deníku. Nedostate�n� únosné 
plochy, které mají být vyu�ívány, musí být zhutn�ny pop�ípad� opat�eny betonovými 
panely. 

8) Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na staveni�ti nesmí 
ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdr�ujících se na staveni�ti, pop�ípad� jeho bezprost�ední 
blízkosti. 

− Na stavb� budou dodr�ovány pokyny pro práci, p�epravu a uskladn�ní hmot a materiál�, 
pokyny pro práci stroji a s dopravními prost�edky. Sou�asn� s tímto budou dodr�ovány 
v�echny bezpe�nostní opat�ení, platné právní legislativa pro ochranu zdraví p�i práci  
a technologické p�edpisy. 

− P�i vstupu na staveni�t� bude umíst�na na vstupní brán� tabule s informacemi o 
základních bezpe�nostních opat�eních, které je nutné striktn� dodr�ovat p�i pohybu po 
staveni�ti. 

− P�i manipulaci s b�emeny musí být nakládáno tak, aby neohro�ovaly osoby v jejím 
blízkosti, pop�ípad� aby nepo�kodily nov� budované a stávající konstrukce.  

− B�emena p�emis�ovaná pomocí zvedacích mechanizm� musí být dob�e upevn�na, aby se 
zamezilo jejich pádu a tím tak ohro�ení pracovník�. Uvázání b�emene smí pouze pov��ená 
osoba s vaza�ským pr�kazem. 

− Místa, kde hrozí nebezpe�í pádu, budou ozna�ena výstra�nou cedulí a páskou. Aby se 
zamezilo riziku pádu, budou v�echny otvory v�t�í jak 0,25 m zakryty dostate�n� pevnou 
konstrukcí. 

− Fyzické osoby pohybující se po staveni�ti by m�li mít ochranné prost�edky � reflexní vestu, 
p�ilbu a pevnou obuv. 

− Staveni�tní komunikace musí být udr�ována �istá, zaji�t�na její stabilita a únosnost. 
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Obr. 3.1 Zákazové zna�ky 



166 

   
Obr. 3.2 Bezpe�nostní tabulky 

3.3.2 Za�ízení pro rozvod energie 

1) Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveni�ti musí být navr�ena, provedena a pou�ívána 
takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í vzniku po�áru nebo výbuchu; fyzické osoby musí 
být dostate�n� chrán�ny p�ed nebezpe�ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
do�asného za�ízení pro rozvod energie a ochranných za�ízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozvád�né energie, podmínkám vn�j�ích vliv� a odborné zp�sobilosti fyzických osob, které mají 
p�ístup k sou�ástem za�ízení. Rozvody energie, existující p�ed z�ízením staveni�t�, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditeln� ozna�eny. 
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2) Do�asná elektrická za�ízení na staveni�ti musí spl�ovat normové po�adavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypína� elektrického za�ízení 
musí být umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, musí být ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né 
manipulaci a s jeho umíst�ním musí být seznámeny v�echny fyzické osoby zdr�ující se na staveni�ti. 
Pokud se na staveni�ti nepracuje, musí být elektrická za�ízení, která nemusí z�stat z provozních 
d�vod� zapnuta, odpojena a zabezpe�ena proti neoprávn�né manipulaci. 

3) Pokud nelze nadzemní elektrické vedení p�esunout mimo staveni�t� nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prost�edk� a pojízdných stroj� do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prost�edk� a pojízdných stroj� pod vedením vylou�it, 
je nutno umístit záv�sné zábrany a nále�itá upozorn�ní. 

− V�echny osoby na staveni�ti musí být seznámeni s umíst�ním elektrického za�ízení, které se 
na stavb� vyskytuje. Pracovníci provád�jící jednotlivé stavební práce musí být vy�koleni 
s jejich pou�íváním. Na ka�dém za�ízení bude vystaven upozor�ující �títek s návodem 
pou�ívání, který bude ulo�en u stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí musí zajistit pravidelnou 
kontrolu v�ech t�chto za�ízení, o kontrole provede zápis a zapí�e datum dal�í plánované 
revize. Manipulace s elektrickým vedením je povoleno pouze osobám, které jsou zp�sobilé 
a pro�li �kolením.

Obr. 3.3 Bezpe�nostní tabulky 

3.3.3 Po�adavky na venkovní pracovi�t� na staveni�ti 

1) Pohyblivá nebo pevná pracovi�t� nacházející se ve vý�ce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na:  
a) po�et fyzických osob, které se na nich sou�asn� zdr�ují, 
b) maximální zatí�ení, které se m��e vyskytnout, a jeho rozlo�ení, 
c) pov�trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2) Nejsou-li podp�ry nebo jiné sou�ásti pracovi�	 dostate�n� stabilní samy o sob�, je t�eba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpe�ným ukotvením, aby se vylou�il ne�ádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracovi�t� nebo jeho �ásti. 

3) Zhotovitel zaji�	uje provád�ní odborných prohlídek pracovi�t� zp�sobem a v intervalech 
stanovených v pr�vodní dokumentaci, v�dy v�ak po zm�n� polohy a po mimo�ádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4) Zhotovitel skladuje materiál, ná�adí a stroje podle p�ílohy �. 3 �ásti I k tomuto na�ízení a podle 
pokyn� výrobce a v souladu s po�adavky zvlá�tních právních p�edpis� (Zákon �. 258/2000 Sb., o 
ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�) a po�adavky na organizaci 
práce a pracovních postup� stanovenými v p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení tak, aby nevzniklo 
nebezpe�í ohro�ení fyzických osob, majetku nebo �ivotního prost�edí. 

− V�echny hmoty a materiál budou uskladn�ny na pevné, rovné a odvodn�né plo�e, která je 
ur�ena pro skladování. Drobn�j�í materiál, stroje a ná�adí, budou uschovány 
v uzamykatelném prostoru nebo ve skladovacím kontejneru.  

− Vyu�ívané plochy pro skladování materiál� nebo pro odstavení stroj� jsou vyzna�eny ve 
výkresu za�ízení staveni�t� pro jednotlivé etapy.
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− P�i výstavb� zájmového objektu je povoleno skladování pot�ebného materiálu na 
základové desce, stropních konstrukcí a dal�ích plochách pouze s tou podmínkou, �e nesmí 
dojít k po�kození t�chto konstrukcí nebo z�ícení. Skladovaný materiál se musí rozmístit 
tak, aby v�dy byl v blízkosti podp�rné konstrukce nap�. sloupový prvek.

5) Zhotovitel p�eru�í práci, jakmile by její dal�í pokra�ování vedlo k ohro�ení �ivot� nebo zdraví 
fyzických osob na staveni�ti nebo v jeho okolí, pop�ípad� k ohro�ení majetku nebo �ivotního 
prost�edí vlivem nep�íznivých pov�trnostních vliv�, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, �ivelné události, pop�ípad� vlivem jiných nep�edvídatelných okolností. D�vody pro 
p�eru�ení práce posoudí a o p�eru�ení práce rozhodne fyzická osoba pov��ená zhotovitelem. 

− Nep�íznivé klimatické podmínky m��ou být d�vodem p�eru�ení práce. P�i jiných situacích 
posoudí a rozhodne stavbyvedoucí a pokra�ování prací. Bezpe�ný p�esun fyzických osob 
do prostor� mimo ohro�ení zdraví zaji��uje stavbyvedoucí, p�i této situace provede 
kontrolu po�tu osob.

6) P�i p�eru�ení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat�ení k ochran� bezpe�nosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opat�eních.  

7) Dojde-li v pr�b�hu prací ke zm�n� pov�trnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
pop�ípad� provozních podmínek, které by mohly nep�ízniv� ovlivnit bezpe�nost práce zejména p�i 
pou�ívání a provozu stroj�, zajistí zhotovitel bez zbyte�ného odkladu provedení nezbytné zm�ny 
technologických postup� tak, aby byla zaji�t�na bezpe�nost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
Se zm�nou technologických postup� zhotovitel neprodlen� seznámí p�íslu�né fyzické osoby. 

8) V místech s nebezpe�ím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z vý�ky nebo do hloubky zaji�	uje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovi�ti osamocen� byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro p�ípad nehody, a stanoví ú�innou formu dohledu pro pot�ebu v�asného poskytnutí 
první pomoci. 

− Pro p�ípady uvedené vý�e budou pracovní �innost vykonávat minimáln� dv� osoby. Jeden 
pracovník vykonává zadanou �innost a druhý zaji��uje jeho bezpe�nost.

3.3.4 Obecné po�adavky na obsluhu stroj�

1) P�ed pou�itím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpe�nost práce, jimi� jsou zejména únosnost p�dy, p�ejezd� a most�, sklony 
pojezdové roviny, ulo�ení podzemních vedení technického vybavení, pop�ípad� jiných podzemních 
p�eká�ek, umíst�ní nadzemních vedení a p�eká�ek. 

2) P�i provozu stroje obsluha zaji�	uje stabilitu stroje v pr�b�hu v�ech pracovních �inností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv�sy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s 
návodem k pou�ívání a zaji�t�ny proti zabo�ení, posunutí nebo uvoln�ní. 

3) Pokud je u stroje p�edepsáno zvlá�tní výstra�né signaliza�ní za�ízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, p�ípadn� sv�telným výstra�ným signálem. Po výstra�ném signálu uvádí obsluha 
stroj do chodu a� tehdy, kdy� v�echny ohro�ené fyzické osoby opustily ohro�ený prostor; není-li v 
pr�vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohro�ený �inností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�t�eným o 2 m. Na nep�ehledných pracovi�tích smí 
být stroj uveden do provozu a� po uplynutí doby posta�ující k opu�t�ní ohro�eného prostoru v�emi 
fyzickými osobami. 

4) Pokud je stroj pou�íván na pozemní komunikaci a je vybaven zvlá�tním výstra�ným sv�tlem 
oran�ové barvy, �ídí se jeho �innost zákonem �. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
a o zm�nách n�kterých zákon� (zákon o silni�ním provozu) 

5) P�i pou�ití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvlá�tních právních p�edpis�, dohled a podle okolností té� 
bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích zaji�	uje dostate�ným po�tem zp�sobilých 
fyzických osob, které p�i této �innosti u�ívají jako osobní ochranný pracovní prost�edek výstra�ný 
od�v s vysokou viditelností. P�i ozna�ení p�eká�ky provozu na pozemních komunikacích se �ídí 
ustanoveními vyhlá�ky �. 30/2001 Sb., kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a �ízení provozu na pozemních komunikacích. 
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6) Stroje, p�i jejich �innosti vznikají vibrace, lze pou�ívat jen takovým zp�sobem a na takových 
staveni�tích, kde nehrozí nebezpe�í p�ená�ení vibrace p�sobících �kody na blízkých stavbách, 
výkopech pozemním vedení, za�ízení, a podobn�. 

− P�ed zahájením prací musí být v�ichni �idi�i stroj� seznámení s provozními a pracovními 
podmínkami. Jedná se p�edev�ím o únosnost p�dy, umíst�ní podzemního vedení a jiných 
podzemních �i nadzemních p�eká�ek.

− Za stav, bezpe�nost a stabilitu stroje zodpovídá �idi� stroje.
− Je-li práce p�eru�ena nebo ukon�ena musí �idi� stroje uvést stroj do bezpe�né polohy 

a zajistit jeho stabilitu. Stroj musí být zaji�t�n proti samovolnému pohybu. Stroje 
a za�ízení budou odstavena na ur�ené místo, které se uvedou p�ed zahájením prací. 

− Obsluha stroje � strojník musí mít v�dy u sebe strojní pr�kaz.
− Obsluha stroje p�ed zapo�etím práce provede kontrolu a do provozního deníku zaznamená 

výsledek kontroly. Sou�asn� zaznamená závady stroje nebo provozní odchylky zji�t�né 
v pr�b�hu p�edchozího provozu nebo pou�ívání stroje a s p�ípadnými závadami musí být 
seznámena st�ídající obsluha stroje.

− Nakládání a p�eprava se provádí ve smyslu po�adavk� na�ízení vlády 168/2002 Sb., 
kterým se stanoví zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je zam�stnavatel 
povinen zajistit p�i provozování doprav dopravními prost�edky 

3.3.5 Skladování a manipulace s materiálem 

1) Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zaji�t�n v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p�ednostn� v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 

2) Za�ízení pro vybavení skládek, jakými jsou op�rné nebo stabiliza�ní konstrukce, musí být �e�ena tak, 
aby umo��ovala skladování, odebírání nebo dopl�ování prvk� a dílc� v souladu s pr�vodní 
dokumentací bez nebezpe�í jejich po�kození. Místa ur�ená k vázání, odv��ování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpe�n� p�ístupná. 

3) Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní skladovaných materiál�, 
rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� dopravních komunikací musí odpovídat rozm�r�m a 
hmotnosti skladovaného materiálu a pou�itých stroj�. 

4) Materiál musí být ulo�en tak, aby po celou dobu skladování byla zaji�t�na jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho po�kození. Podlo�kami, zará�kami, op�rami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zaji�t�ny v�echny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
nap�íklad p�evrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5) Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro bezpe�né uchopení 
nap�íklad oky, háky nebo dr�adly, musí být v�dy vzájemn� prolo�eny podklady. Jako podklad� není 
dovoleno pou�ívat kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více prvky voln� polo�enými 
na sebe. 

6) Sypké hmoty mohou být p�i pln� mechanizovaném zp�sobu ukládání a odb�ru skladovány do 
jakékoli vý�ky. P�i odebírání hmot je nutno zabránit vytvá�ení p�evis�. Vytvo�í- li se st�na, upraví se 
odb�r tak, aby vý�ka st�ny nep�esáhla 9/10 maximálního dosahu pou�itého nakládacího stroje. 

7) P�i ru�ním ukládání a odebírání sm�jí být sypké hmoty navr�eny do vý�ky nejvý�e 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ru�n�, pop�ípad� mechanickou lopatou z hromad vy��ích ne� 2 metry, upraví se 
místo odb�ru tak, aby nevznikaly p�evisy a vý�ka st�ny nep�esáhla 1,5 m. 

8) Skládka sypkých hmot se spodním odb�rem musí být ozna�ena bezpe�nostní zna�kou se zákazem 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpe�ují provád�ní odb�ru, se nesm�jí 
zdr�ovat v ohro�eném prostoru místa odb�ru.  

9) Sypké hmoty v pytlích se ru�n� ukládají do vý�ky nejvý�e 1,5 m a p�i mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do vý�ky nejvý�e 3 m. Nejsou-li okraje hromad zaji�t�ny nap�íklad op�rami nebo 
st�nami, musí být pytle ulo�eny v bezpe�ném sklonu a vazb� tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10) Tekutý materiál musí být skladován v uzav�ených nádobách tak, aby otvor pro pln�ní, pop�ípad�
vyprazd�ování byl naho�e. Otev�ené nádr�e musí být zaji�t�ny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány nale�ato, musí být zaji�t�ny proti rozvalení. P�i 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou prolo�eny podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou ulo�eny v konstrukcích zaji�	ujících jejich stabilitu. 
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11) Tabulové sklo musí být skladováno na stojato v rámech s m�kkými podlo�kami a zaji�t�no proti 
sklopení.  

12) Nebezpe�né chemické látky a chemické p�ípravky musí být skladovány v obalech s ozna�ením druhu 
a zp�sobu skladování, který ur�uje výrobce, a ozna�eny v souladu s po�adavky zvlá�tních právních 
p�edpis� (Zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n�
n�kterých zákon�). 

13) Plechovky a jiné oblé p�edm�ty sm�jí být p�i ru�ním ukládání stav�ny nejvý�e do vý�ky 2 m p�i 
zaji�t�ní jejich stability. Trubky, kulatina a p�edm�ty podobného tvaru musí být zaji�t�ny proti 
rozvalení. 

14) Prvky a dílce pravidelných tvar� mohou být p�i mechanizovaném ukládání a odb�ru ukládány 
nejvý�e v�ak do vý�ky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, �e není p�ekro�ena 
únosnost podlo�í a �e je zaji�t�na bezpe�ná manipulace s nimi. 

15) Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� nebo z bezpe�ných podlah 
tak, �e nejsou upínány nebo odepínány ve v�t�í pracovní vý�ce ne� 1,5 m. Upínání a odepínání 
prvk�, dílc� a sestav ze �eb�ík� lze provád�t pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16) S odpady je nutno nakládat v souladu s po�adavky stanovenými zvlá�tním právním p�edpisem 
(Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�). 

− V�echen materiál a hmoty budou skladovány na rovné, odvodn�né a zpevn�né plo�e ze 
�t�rkopísku s ohledem na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci. Men�í materiály budou 
skladovány ve skladovacím kontejneru pop�ípad� v uzamykatelných prostorech. Zp�sob 
sladování materiálu musí být v souladu s technickými listy od dodavatele. V d�sledku malé 
plochy staveni�t� jsou n�které plochy pro skladování materiálu umíst�ny na stropních 
deskách stavebního objektu SO 120. Plochy jsou vyzna�eny ve výkresu za�ízení staveni�t�. 
Materiál m��e být uskladn�n do max. vý�ky 2m a musí být zaji�t�na jeho stability. Mezi 
umíst�ným materiálem musí být pr�chozí �í�ka 0,75 m.  

− Skladovací prostory s uskladn�ným materiálem musí být suché a vykazovat teplotu 
v rozmezí +15°C a +25°C, jinak by docházelo k znehodnocení materiálu. Na podlahu 
skladovacího kontejneru, kde bude drobný materiál slo�en, se nekladou nijak velké 
po�adavky (my�lené dilatace mezi materiálem a podlahou).  Materiály musí být 
skladovány v neporu�eném originálním obalu od výrobce.  

3.4 První pomoc 

Opat�ení pro první pomoc, jako�to lékárni�ka a dal�í pomocné pom�cky budou ulo�ené na staveni�ti 
v bu�ce stavbyvedoucího. Bu�ka stavbyvedoucího bude ozna�ena informa�ním �títkem. V�ichni 
pracovníci musí být seznámeni se zásadami první pomoci. Osoba pov��ená pro první pomoc musí mít 
pat�i�né oprávn�ní jako� jsou nap�íklad zdravotnické kurzy nebo �kolení. 

Sm�rnice Rady EU �. 89/654/EHS z 30. 11. 1989 o minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví na pracovi�ti (která je zakomponována v na�ízení vlády �. 101/2005 Sb.) stanoví, �e prost�edky 
první pomoci musí být dostupné na v�ech místech, kde to vy�adují pracovní podmínky. [10] 

3.4.1 Lékárni�ka  

Pro stanovení konkrétní výbavy lékárni�ky na pracovi�ti v�ak není v �R právní ani jiný p�edpis. Obsah  
a po�et lékárni�ek musí být brán s ohledem na charakter pracovi�t�, rizika vznikající p�i vykonávání 
práce a po�et zam�stnanc�.  

Obsah lékárni�ky musí být pravideln� kontrolován a dopl�ován o chyb�jící prost�edky a materiál. U lé�iv 
je nutné sledovat jejich lh�tu pou�itelnosti, tak aby nep�esáhla datum spot�eby. Pravidelnou kontrolu 
provádí stavbyvedoucí a je za tuto �innost zodpov�dný. 
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Lékárni�ka musí být umíst�na na snadno p�ístupném, suchém, bezpra�ném míst�. Na lékárni�ku nesmí 
dopadat p�ímé slune�ní sv�tlo. 

P�íklad obsahu lékárni�ky:  
(vyu�ito od Tomá� Neugebauer, Útvar BOZP a PO V�eobecné fakultní nemocnice v Praze) 

Lé�iva: 
ACYLPYRIN tabl. 10/bal 
CARBOSORRB tabl. 20/bal 
GASTROGENAL tabl 60/bal 
OPHTAL 2x50ml o�ní voda 
ATARALGIN tabl. 20/bal (bolest hlavy, zub�, 
p�i ch�ipce apod.) 
SEPTONEX dezinfek�ní p�ípravek

Mno�ství: 
2 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1ks 

1ks 
Obvazový materiál: 
Gáza hydrofilní skládaná sterilní 7,5 x 7,5 cm,  
5 ks 
Spofaplast 2,5 cm x 2 m   
Spofaplast rychloobvaz 6 x 1 cm  
Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m  
Obinadlo �krtící pry�ové, délka 70 cm  
Obvaz NERIT  
Pol�tá�ek PORIN  
Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m  
�átek trojcípý  
Vata obvazová skládaná 50 g 

2 ks 

1 ks 
1 ks 
2 ks 
1 ks 
4 ks 
10 ks 
10 ks 
1 ks 
2 ks

Zdravotnické pom�cky: 
Pinzeta   
P�íru�ka �První pomoc�  
Rou�ka resuscita�ní  
�pendlíky zavírací  
Teplom�r léka�ský v pouzd�e  
TRAUMACEL zásyp

1 ks 
1 ks 
2 ks 
6 ks 
1 ks 
1 ks 

Obr. 3.4 Zna�ení první pomoci  
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Obr. 3.5 Nást�nná a krabicová lékárni�ka 

3.4.2 První pomoc 

Ka�dý pracovník je povinen poskytnou první pomoc, je-li v dosahu zran�né osoby. Za základní první 
pomoc se bere �innost pot�ebná k odvrácení nebo sní�ení rizika smrti ohro�ené osoby. Povinností 
pracovník� je zavolat záchrannou slu�bu. Pracovník p�i hovoru se záchrannou slu�bou musí dbát jejich 
pokyn�. 

P�i kontrole �ivotních projev� se sleduje: 
− úrove� v�domí
− frekvence tepu
− barva a vlhkost k��e
− dostate�ná hydratace
− poloha zran�ného
− kontrola hlavy, kon�etin, hrudníku a b�icha
− zaji�t�ní tzv. 5T:

• TEPLO � udr�ení optimálního tepelného komfortu
• TICHO � uklidn�ní zran�ného, zabezpe�ení relativního klidu
• TEKUTINY � nikdy nepodáváme, pouze otíráme rty a obli�ej (výjimkou je p�eh�átí 

organismu a popáleniny I. stupn�)
• TI�ENÍ BOLESTI � správné o�et�ení zran�ného
• TRANSPORT � co nejrychleji p�ivolat rychlou záchrannou slu�bu (�. 155)
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Obr. 3.6 D�le�itá telefonní �ísla 

3.4.3 Nejbli��í nemocnice 

A) Úst�ední vojenská nemocnice 
 U vojenské nemocnice 1 
 162 000 Praha 6 
 tel. 973 208 333 
B) Nemocnice Milosrdných Sester sv. Karla 
 Vala�ská 336/36 

118 33 Praha 1 
tel. 257 197 111 

C) Fakultní nemocnice v Motole 
 V Úvalu 84 
 150 06 Praha 
 tel. 244 431 111 
D) Nemocnice Na Franti�ku 
 Na Franti�ku 847/8 
 110 00 Praha 
 tel. 222 311 870 
E) Poliklinika Na Národní 
 Národní 1010/9 
 110 00 Praha 
 tel. 222 075 120 
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4. PO�ÁRNÍ BEZPE�NOST NA STAVENI�TI 

zaji�t�ní ve smyslu: 
− zákona �. 133/1985 Sb., o po�ární ochran� a souvisejícími p�edpisy 
− v platném zn�ní a provád�ní vyhlá�ky �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek po�ární 

bezpe�nosti a výkonu státního po�árního dozoru 

4.1 Po�ární opat�ení na stavb�

Ka�dá bu�ka umíst�ná na staveni�ti bude opat�ena p�enosným hasicím p�ístrojem. Budou viditeln�
umíst�ny a ozna�eny zna�kou s nápisem �hasicí p�ístroj�. P�enosné hasicí p�ístroje budou umíst�ny na 
svislé stavební konstrukci bu�ky. 

Hasicí p�ístroj musí být umíst�n maximáln� 1,5 m nad podlahou. Je-li hasicí p�ístroj umíst�n na 
vodorovné plo�e, musí být zaji�t�n a opat�en proti pádu. Na v�ech hasicích p�ístrojích musí být uveden 
srozumitelný návod k pou�ití. Na hasicím p�ístroji musí být �títek s datem provedené kontroly a datem 
následující revize. 

Sklady s materiálem a stavební bu�ky budou opat�eny hasicím p�ístrojem s po�adovanou hasicí 
schopností, aby byl schopen uhasit p�ípadný po�ár o daném po�árním zatí�ení, nap�íklad prá�kový hasicí 
p�ístroj 55A, 233 B, C (6kg) 

Ka�dá t��ká mechanizace musí být osazena prá�kovým hasicím p�ístrojem 6 kg, v p�ípad� výkonu nad 
200 kW budou na souprav� 2 hasící prá�kové p�ístroje 6 kg. 

Na svá�ecím pracovi�ti musí být p�ed zapo�etím práce umíst�ny 2 hasící prá�kové p�ístroje a to tak, �e je 
nutno zachovat volnou p�ístupovou cestu, ve které nebude nic bránit k jejich pou�ití. Toto na�ízení platí 
p�edev�ím pro sva�ovací práce v rámci uzem�ovací soustavy. 
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Obr. 4.1 Obsluha u pou�ití hasicího p�ístroje 

4.2 Po�ární poplach 

Povinností ka�dého pracovníka, který zpozoruje po�ár je pokusit se po�ár uhasit hasicím p�ístrojem nebo 
jiným vhodným prost�edkem, to v�e s ohledem na bezpe�nost vlastní i ostatních osob pohybující se 
v blízkosti po�áru. Po�ár musí být ihned ohlá�en. Vyhlá�ení po�árního poplachu se docílí voláním: 
�HO�Í�. 
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4.2.1 Ohlá�ení po�áru 

Pokud není v silách pracovník� vzniklý po�ár uhasit a hrozí roz�í�ení po�ár�, je nutné zavolat na tel. �íslo 
150 a po�ár ohlásit. P�i volání na po�ární stanici, pracovník oznámí své jméno, adresu kde a co ho�í. 

Pov��ené osoba �ídí evakuaci osob, podává pokyny a úkoly k p�ekonání po�áru a� do p�íjezdu jednotky 
hasicího záchranného sboru. Je nutné vyklidit p�íjezdovou komunikaci pro snadný p�íjezd jednotky 
hasi�ského sboru. Po p�íjezdu hasi�� pov��ená osoba podá hlá�ení o stavu po�áru. 

4.2.2 Hasi�ský Záchranný Sbor hlavního m�sta Prahy 

A) Hasi�ský Záchranný Sbor hl. m. Prahy 
 Heyrovského nám�stí 1987/1 
 162 00 Praha 
 tel. 950 852 011 

B) Hasi�ský Záchranný Sbor Hrad�any 
 U Pra�ného mostu 54/5 
 118 00 Praha 1 

C) Hasi�ský Záchranný Sbor hl. m. Prahy 
 Hrad III. nádvo�í 48/2 
 119 00 Praha  
 tel. 950 859 011 

5. PROBLEMATIKA 	E�ENÍ BOZP 

5.1 Bourací práce dle NV 591/2006 Sb. 

1. Bourací práce, p�i nich� jsou dot�eny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provád�t 
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací12). P�i 
bouracích pracích, pro n�� se dokumentace bouracích prací podle zvlá�tního právního 
p�edpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základ�
provedeného pr�zkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a 
zji�t�ní vedení, pop�ípad� staveb a za�ízení technického vybavení a stavu dot�ených 
sousedních staveb. K pr�zkumu se vyu�ijí stávající dostupné dokumentace o stavb� samé 
a o stavbách sousedních, vyjád�ení vlastník� pop�ípad� správc� technické infrastruktury a 
vlastní ohledání staveni�t�. Na základ� statického posouzení se zaji�	uje, aby v pr�b�hu 
prací nedo�lo k nekontrolovanému poru�ení stability stavby nebo její �ásti. 
O provedeném pr�zkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

2. Pr�zkumem zji�t�né podzemní prostory, nap�íklad dutiny, studn� nebo jiné podzemní 
objekty, musí být p�ed zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným zp�sobem 
zaji�t�ny. 

3. Bourání staveb vy��ích ne� p�ízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 
vý�ky 3 m, bourání schodi�	 a vysunutých �ástí, rekonstrukce a bourání, p�i kterých 
dochází ke zm�n� konstruk�ní bezpe�nosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými
metodami, jako je �ezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., sm�jí být provád�ny 
pouze fyzickými osobami k tomu ur�enými zhotovitelem, pokud je zaji�t�n stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pov��enou; fyzická osoba pov��ená 
stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje ur�ené pracovi�t�, 
provád�ní prací a pohyb fyzických osob na n�m, z tohoto pracovi�t� se nevzdaluje a 
nevykonává jinou �innost ne� dozor. 



177 

4. Stálý dozor podle p�edchozího boduje dále nutno zajistit, jestli�e bourací práce probíhají 
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby sou�asn�. 

5. Jsou-li v pr�b�hu bouracích prací zji�t�ny skute�nosti, které nebyly pr�zkumem podle 
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbyte�ného odkladu p�izp�sobení technologického 
postupu t�mto skute�nostem tak, aby v�dy byla zaji�t�na bezpe�nost provád�ných prací. 

6. P�ed zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohro�ený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpe�n� zajistit vstupy do bourané 
stavby jako� i na jednotlivá pracovi�t� a p�ijmout nezbytná opat�ení k ochran� ve�ejného 
zájmu, jen� by mohl být t�mito pracemi ohro�en. 

7. Ohro�ený prostor musí být v zastav�ném území vymezen oplocením o vý�ce nejmén�
1,8 m, pokud tomu pou�itá technologie bourání nebrání. Není-li mo�no prostor oplotit, 
musí být zaji�t�n jiným vhodným zp�sobem, nap�íklad st�e�ením nebo vylou�ením 
provozu. 

8. Vnit�ní rozvody a instalace zabudované v bourané stavb� musí být p�ed zahájením prací 
odpojeny a zaji�t�ny proti pou�ití. Podle okolností se proti po�kození zajistí i vedení 
technického vybavení, do nich� je stavba prost�ednictvím p�ípojek napojena. Pokud u 
rekonstruované stavby nelze z provozních d�vod� vnit�ní rozvody a instalace odpojit, 
stanoví zhotovitel opat�ení k zaji�t�ní jejího bezpe�ného provozu b�hem provád�ní 
bouracích prací. 

9. K zaji�t�ní dodávky elektrické energie pro provád�ní bouracích prací je nutno z�ídit 
do�asné elektrické za�ízení spl�ující normové po�adavky. Toto za�ízení, stejn� jako 
do�asný p�ívod vody pro kropení k omezení pra�nosti, je nutno v pr�b�hu bouracích prací 
zabezpe�it proti po�kození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou ur�enou zhotovitelem 
vydán písemný p�íkaz a pokud nebylo pracovi�t� vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pom�ckami stanovenými v technologickém postupu. 

11. P�ed zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém p�ípad�
bezprost�edního ohro�ení dá osoba ur�ená zhotovitelem k �ízení bouracích prací pokyn 
k neprodlenému opu�t�ní pracovi�t�.  Zhotovitel zajistí, aby v�echny fyzické osoby 
zdr�ující se na tomto pracovi�ti byly s tímto signálem prokazateln� seznámeny. 

12. Zhotovitel zajistí, aby p�i provád�ní bouracích prací bylo provedeno statické zaji�t�ní 
sousedních staveb zp�sobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací pop�ípad�
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohro�ena jejich stabilita. 

13. Do�asné stavební konstrukce z�ízené uvnit� bourané stavby nebo na jejích vn�j�ích 
stranách nesm�jí být zat��ovány vybouraným materiálem ani nesmí být p�es n� strháván 
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ú�elu navr�eny. 

14. Materiál z bourané �ásti stavby je nutno pr�b��n� odstra�ovat, aby nedo�lo k p�etí�ení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromad�ní. 

15. Bourací práce nesmí být p�eru�eny, pokud není zaji�t�na stabilita t�ch �ástí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud str�eny. Tento po�adavek platí i v p�ípad� neplánovaného 
p�eru�ení bouracích prací nap�íklad z d�vodu náhlého zhor�ení pov�trnostní situace. 

16. Jestli�e v pr�b�hu bouracích nebo rekonstruk�ních prací je �ást stavby nadále u�ívána, 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpe�nostní zaji�t�ní a kontroly 
pracovi�	 se z�etelem na zaji�t�ní ochrany �ivota a zdraví fyzických osob, které stavbu 
u�ívají. 

17. Bourání st�e�ní konstrukce nebo krov� strháváním pomocí lan a ta�ných stroj� smí být 
provád�ny pouze tehdy, jestli�e byla u�in�na opat�ení k zaji�t�ní stability zbývajících 
konstrukcí a �ástí stavby. 

18. Není-li zaji�t�na dostate�ná únosnost konstrukcí bourané stavby, provád�jí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. 
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5.1.1Vznikající rizika p�i bouracích prací a jejich bezpe�nostní opat�ení 

Bourací práce 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
- pád a z�ícení bouraného zdiva nebo 

konstruk�ních �ástí objektu na pracovníka 
- pr�zkum bouraného nebo rekonstruovaného 

objektu, stanovení technologického postupu; 
- p�i bourání a rekonstruk�ních prací postupovat 

podle projektu a technologického 
(pracovního) postupu a pr�b��n� zaji�	ovat 
stabilitu a pevnost naru�eného a 
zat��ovaného zdiva (resp. Jeho �ástí 
ohro�ené bouráním) 

- p�ed bouráním p�í�ek a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ov��it, zda nemají nosnou 
funkci 

- pád materiálu nebo �ástí konstrukce na osobu - vymezení prostoru ohro�eného bouráním 
(oplocení, ohrazení, st�e�ení, vylou�ení 
provozu); 

- ur�ení a zaji�t�ní vstupu, výstupu, sestupu a 
vjezdu do bouraného objektu, udr�ování 
komunikací 

- zaji�t�ní ohro�eného prostoru, ve kterém se 
bourací práce provádí, zejména prostor pod 
místy práce ohro�ený bouráním; 

- p�i ru�ním bourání svislých konstrukcí 
odstranit konstruk�ní prvky jen tehdy 
nejsou-li zatí�eny; 

- ru�ní bourání nosných konstrukcí provád�t 
vertikálním zp�sobem sm�rem shora dol�; 

- �ezání ocelových konstrukcí správným 
zp�sobem dle pracovního nebo 
technologického postupu tak, aby nedo�lo 
k pádu odd�lené konstrukce ne prvku na 
pracovníka 

- zasa�ení pracovníka nebo cizí osoby pádem 
materiálu z vý�ky (nebezpe�né je zejména 
zran�ní hlavy) 

- vylou�ení nebo omezení práce nad sebou; 
- opat�ení proti pádu materiálu z vý�ky, ohrazení 

prostoru pod místy práce ve vý�ce; 
- pou�ívání ochranné p�ilby proti zran�ní hlavy; 

- pra�nost - provedení opat�ení zabra�ujícího nadm�rnému 
prá�ení (nap�. skráp�ní vodní mlhou, 
vybouraný materiál a su	 spou�t�t 
uzav�eným shozem a� do místa ulo�ení); 

- pou�ívání OOPP (ochranných masek � 
respirátor�) 

- propadnutí pracovníka podlahou, stropem, 
st�echou a jinými naru�enými �ástmi starých a 
po�kozených konstruk�ních �ástí 

- vylou�it vstup pracovník� na neúnosnou 
podlahu, strop, st�echu a jinou konstrukci; 

- materiál z bourané �ásti objektu odstra�ovat 
tak, aby nedo�lo k p�etí�ení podlah nebo 
strop� vybouraných materiálem 

- pr�b��n� zaji�	ovat v�asný úklid vybouraného 
materiálu 

- propíchnutí, po�ezání chodidla ostrohrannými 
�ástmi, po�ezání sklem apod. 

- v�asné odstran�ní vybouraných �ástí s ostrými 
hranami, pou�ívání OOPP (pracovní obuv 
s pevnou podrá�kou) [11] 
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5.2 Výkopové práce dle NV 591/2006 Sb. 

1. Provád�ním výkopových prací nesmí být ohro�ena stabilita jiných staveb a jejich �ástí. 
Jestli�e p�i provád�ní zemních prací dojde k nep�edvídanému ohro�ení stability okolních 
staveb anebo k poru�ení n�kterých jejich �ástí, musí být zhotovitelem neprodlen� p�ijata 
opat�ení k zaji�t�ní jejich stability. 

2. P�ed prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po p�eru�ení práce del�ím ne� 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov��ená stav st�n výkopu, pa�ení a p�ístup�; 
hrozí-li ve výkopu nebezpe�í výskytu nebezpe�ných par nebo plyn�, zajistí m��ení jejich 
koncentrace. 

3. V ochranných pásmech vedení, pop�ípad� staveb nebo za�ízení technického vybavení, lze 
provád�t výkopové práce pouze p�i dodr�ení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvlá�tního právního p�edpisu (zákon �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odv�tvích). Zhotovitel p�ijme, v souladu 
s t�mito podmínkami, nezbytná opat�ení zabra�ující nebezpe�nému p�iblí�ení fyzických 
osob nebo stroj� k t�mto vedením, pop�ípad� stavbám nebo za�ízením. 

4. Pou�ití stroj� nebo pneumatického a elektrického ná�adí v blízkosti podzemních vedení, pop�ípad�
staveb nebo za�ízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, pop�ípad�
vlastníkem vedení, pokud podmínky pou�ití t�chto stroj� a ná�adí nejsou obsa�eny v podmínkách 
podle bodu 3. 

5. Zhotovitel p�i provád�ní výkopových prací, p�i nich� jsou dot�ena podzemní vedení 
technického vybavení, dodr�uje zejména tato opat�ení: 

a) vedení, která mohou být provád�ním výkopových prací ohro�ena, jsou nále�it�
zaji�t�na, 

b) obna�ené potrubní vedení ve st�n� výkopu je ihned zaji�	ováno proti pr�hybu, 
vybo�ení nebo rozpojení. 

6. P�i provád�ní výkopových prací se nikdo nesmí zdr�ovat v ohro�eném prostoru, zejména 
p�i soub��ném strojním a ru�ním provád�ní výkopových prací, p�i ru�ním za�is	ování 
výkopu  nebo  p�i  p�eprav�   materiálu  do  výkopu  a  z výkopu.   Není-li  v pr�vodní 
dokumentaci  stroje   stanoveno jinak, je  prostor  ohro�ený  �inností  stroje  vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�t�eným o 2 m. 

7. Nemá-li obsluha stroje p�i soub��ném strojním a ru�ním provád�ní výkopových prací na 
jednom pracovním záb�ru dostate�ný výhled na v�echna místa ohro�eného prostoru, 
nepokra�uje v práci se strojem. 

8. P�i ru�ním provád�ní výkopových prací musí být fyzické osoby p�i práci rozmíst�ny tak, 
aby se vzájemn� neohro�ovaly. 

9. V�t�í balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudr�né materiály ve st�nách 
výkop�, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen� zaji�t�ny proti uvoln�ní 
nebo odstran�ny. Nahromad�ná zemina, spadlý materiál a ne�ádoucí p�eká�ky musí být z výkopu 
odstra�ovány bez zbyte�ného odkladu. 

10. P�i zji�t�ní nebezpe�ných p�edm�t�, munice nebo výbu�niny musí být práce ve výkopu 
p�eru�ena a� do doby odstran�ní nebo zaji�t�ní t�chto p�edm�t�. 

11. Po dobu p�eru�ení výkopových prací zhotovitel zaji�	uje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údr�bu zábran pop�ípad� zábradlí, pa�ení, lávek, p�echod�, p�ejezd�, 
bezpe�nostních zna�ek,  zna�ení  a signál�,  pop�ípad�  dal�ích za�ízení zaji�	ujících 
bezpe�nost fyzických osob u výkop�. 

12. Mechanické  zhut�ování   zeminy   pomocí   válc�,   p�ch�   nebo  jiných   zhut�ovacích 
prost�edk� musí být provád�no tak, aby nedo�lo k ohro�ení stability st�n výkop� ani 
sousedních staveb. 

13. Na odlehlých pracovi�tích, kde není zaji�t�n dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m provád�ny osamocen�. 
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5.2.1Vznikající rizika p�i výkopových prací a jejich bezpe�nostní opat�ení 

Výkopové práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
Výkopové práce - pád pracovník� p�íp. jiných osob do 

výkop� z okraj� st�n; 
- ohrazení výkop� nebo zaji�t�ní 

výkop� proti pádu osob jinou 
nápadnou p�eká�kou na stavbách v 
p�ípad�, kdy je výkop v blízkosti 
komunikací nebo kde se v blízkosti 

výkopu na stavb� pracuje; na 
venkovních prostranstvích se z�ídí 
uvedená opat�ení proti pádu ob�an�
v�dy; 

- z�ízení bezpe�ných p�echodových 
lávek a m�stk�; 

 - po�kození a naru�ení podzemních 
vedení (zasa�ení el. proudem p�i 
po�kození el. kabel�, výbuch p�i 
naru�ení a po�kození plynových 
potrubí s následným únikem 
zemního plynu do uzav�ených 
prostor p�ilehlých objekt�, kdy 
m��e dojít k iniciaci vytvo�ené 
výbu�né sm�si; 

- identifikace a vyzna�ení podzemních 
vedení, jejich vytý�ení p�ed 
zahájením zemních prací, omezení 
strojní vykopávky v blízkosti 
potrubí nebo kabel�, dodr�ování 
podmínek stanovených 
provozovateli vedení p�i provád�ní 
strojních vykopávek; 

- obna�ování potrubí a kabel� provád�t 
ru�n� se zvý�enou opatrností; 

- obna�ené potrubí zajistit proti 
pr�hybu, vybo�ení a rozpojení; 

Rypadla - p�evrácení rýpadla po ztrát� stability 
p�i zvedání a p�emís	ovaní 
zav��ených b�emen; 

- správný postup p�i zvedání a pojí�d�ní 
s b�emenem, (zejména s ohledem 
na t��ké terénní podmínky a na to, 
�e rýpadlo není vybaveno 
omezova�em p�etí�ení ani 
ukazatelem nosnosti v závislosti na 
vylo�ení); 

- vylou�ení nadm�rného rozhoupání 
b�emene; 

- nep�et��ování rýpadla, zákaz zvedání 
b�emen a neznámé hmotnosti; 

- zaji�t�ní rovné pracovní a pojízdné 
plochy, zabrán�ní nebezpe�ného 
náklonu rýpadla; 

 - sesunutí a pád rýpadla do výkopu 
nebo ze svahu p�i p�iblí�ení, 
pojí�d�ní a pracovní �innosti na 
okrajích výkop� po utr�ení hrany 
výkopu, p�itla�ení p�imá�knutí 
�idi�e; 

- nezat��ovat rýpadlem okraj (hranu) 
výkopu s ohledem na smykový 
klín; 

- vzdálenost rýpadla od okraje výkopu 
p�izp�sobit únosnosti zeminy, t�íd�
a soudr�nosti zat��ované horniny s 
ohledem na provozní hmotnost a 
dynamické ú�inky vyvolané 
provozem rýpadla; 

- p�i provád�ní hlub�ích výkop�
rýpadlem s hloubkovou lopatou 
neprovád�t podkopání 
(podhrabávání); 

 - zasa�ení, rozdrcení, p�imá�knutí 
osoby pracovním za�ízením nebo 
výlo�níkem rýpadla; 

- vylou�ení p�ítomnosti osob v 
nebezpe�ném dosahu stroje; 

- pou�ívání zvukového 
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- zasa�ení osoby padajícím 
materiálem, odlétnutým 
materiálem (kameny, zeminou 
apod.); 

znamení/signalizace k upozorn�ní 
osob aby se vzdálili z 
nebezpe�ného prostoru stroje; 

- vylou�ení p�ítomnost osob v dráze 
pohybujícího se stroje, zejména p�i 
couvání; 

- soust�ed�nost �idi�e, dobrý výhled z 
kabiny; 

 - p�ejetí, sra�ení, nara�ení osoby 
rýpadlem na pevnou p�eká�ku; 

- p�ejetí koly, p�itla�ení, p�imá�knutí 
osoby konstrukcí rýpadla; 

- dodr�ování zákazu zdr�ovat se v 
nebezpe�ném dosahu rýpadla; 

- pou�ívání zvukového znamení pro 
upozorn�ní osob aby se vzdálili z 
nebezpe�ného prostoru stroje; 

- zaji�t�ní dobrého výhledu 
      z kabiny;[11] 

5.3 Betoná�ské práce a práce související dle NV 591/2006 Sb. 

5.3.1 Bedn�ní 

1) Bedn�ní musí být t�sné, únosné a prostorov� tuhé. Bedn�ní musí být v ka�dém stadiu montá�e i 
demontá�e zaji�t�no proti pádu jeho prvk� a �ástí. P�i jeho montá�i, demontá�i a pou�ívání se 
postupuje v souladu s pr�vodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpe�ný p�ístup a zaji�t�ní 
proti pádu fyzických osob. Podp�rné konstrukce bedn�ní, jako jsou stojky a rámové podp�ry, musí 
mít dostate�nou únosnost a být úhlop�í�n� ztu�eny v podélné, p�í�né i vodorovné rovin�. 

2) Podp�rné konstrukce musí být navr�eny a montovány tak, aby je bylo mo�no p�i odbed�ování 
postupn� odstra�ovat a uvol�ovat bez nebezpe�í. 

3) Únosnost podp�rných konstrukcí a bedn�ní musí být dolo�ena statickým výpo�tem s výjimkou prvk�
bez konstruk�ního rizika. 

4) P�ed zahájením betoná�ských prací musí být bedn�ní jako celek a jeho �ásti, zejména podp�ry, �ádn�
prohlédnuty a zji�t�né závady odstran�ny. O p�edání a p�evzetí hotové konstrukce bedn�ní a její 
kontrole provede fyzická osoba pov��ená zhotovitelem k �ízení betoná�ských prací písemný záznam. 

− U �e�eného objektu v Praze Dejvicích bude vyu�ito systémového bedn�ní, pop�ípad�
d�ev�ného bedn�ní na dobetonávky. Systémové bedn�ní bude vyu�ito na svislé obvodové 
konstrukce podzemních podla�í, na bedn�ní stropních konstrukcí budou vyu�ity d�ev�né 
bednící desky, bedn�ní sloupových prvk� bude zaji�t�no pomocí ocelových válc�  
o pr�m�ru 508mm. P�ed zahájením ukládání sm�si do konstrukce bude provedena 
kontrola bedn�ní (stabilita a t�snost). Kontrolu provede mistr se stavbyvedoucím. 
P�ejímka bedn�ní bude zapsána do stavebního deníku. 

5.3.2 P�eprava a ukládání sm�si  

1) P�i p�e�erpávání betonové sm�si do p�epravník� nebo zásobník� a p�i jejím ukládání do konstrukce 
je nutno pracovat z bezpe�ných pracovních podlah pop�ípad� plo�in, aby byla zaji�t�na ochrana 
fyzických osob zejména proti pádu z vý�ky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou sm�sí. 
Nelze-li taková místa z�ídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prost�edky stanovenými 
v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prost�edky proti pádu nebo ochranný 
ko�. 

2) Zhotovitel zajistí provád�ní kontroly stavu podp�rné konstrukce bedn�ní v pr�b�hu betoná�e. 
Zji�t�né závady musí být bezodkladn� odstra�ovány. 

3) Dopravuje-li se betonová sm�s do místa ukládání �erpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí zp�sob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provád�jící ukládání a obsluhou �erpadla. 
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− P�epravu betonové sm�si zajistí autodomícháva� z místní betonárny. Ukládání betonové 
sm�si se provede za pomocí bádie na beton a p�emíst�ní zajistí v��ový je�áb. Beton bude 
ukládán z maximální vý�ky 1,5 m. Hutn�ní se docílí za pomocí ru�ního vibra�ního za�ízení. 
Ukládání betonové sm�si bude provád�no z bezpe�ných míst, tj. místa kde nehrozí pád 
pracovníka z vý�ky nebo do hloubky. Pracovníci se budou pohybovat po d�ev�ných 
lávkách, nesmí se pohybovat p�ímo po armatu�e. P�i ukládání betonové sm�si bude 
soub��n� provád�na kontrola stavu konstrukce bend�ní. 

Ukládání betonové sm�si: 
- Podp�rné a op�rné konstrukce bedn�ní budou navr�eny a provedeny tak, aby bylo mo�né p�i 

odbed�ovacích pracích tyto prvky bezpe�n� uvol�ovat a odstra�ovat. 
- Odbed�ovací práce budou probíhat a� na pokyn odpov�dného pracovníka. 
- P�i betoná�i bude zaji�t�n bezpe�ný p�ístup ke v�em pracovním míst�m. 
- P�i hutn�ní betonové sm�si ponorným vibrátorem bude pracovník pou�ívat chrán�né rukojeti na 

ohebné h�ídeli, bude dodr�ovat podmínky stanovené v návodu k pou�ívání p�ístroje a el. motor 
vibrátoru p�ipojí na sí	 a� v okam�iku, kdy je ohebný h�ídel spojen s motorem a ponorným 
vibrátorem. 

- Vibrátor bude pono�ován do hutn�né betonové sm�si a vytahován z ní pouze za chodu p�ístroje. 
V okam�iku, kdy ustane dodávka betonu, bude vibrátor vypnut. 

- El. vibrátory budou p�ipojeny pouze na zdroj s nap�tím a frekvencí podle údaj� na �títku nebo v 
návodu k obsluze. Za�ízení bude pravideln� kontrolováno a podrobováno revizi. P�i údr�b� bude 
vibrátor v�dy odpojen od sít�. Odborné opravy a p�ipojování el. p�ívod� smí provád�t jen 
kvalifikovaný elektriká�. 

5.3.3 Odbed�ování 

1) Odbed�ování nosných prvk� konstrukcí nebo jejich �ástí, u nich� p�i p�ed�asném odbedn�ní hrozí 
nebezpe�í z�ícení nebo po�kození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby ur�ené 
zhotovitelem. 

2) Hrozí-li p�i odbed�ování konstrukcí nebezpe�í pádu z vý�ky nebo do hloubky, dodr�uje zhotovitel 
bli��í po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky 
nebo do hloubky. �eb�ík lze p�i odbed�ovacích pracích pou�ívat pouze do vý�ky 3 m odbed�ované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za p�edpokladu, �e se neuvol�ují ani neodstra�ují nosné �ásti 
bedn�ní a stabilita �eb�íku není závislá na demontovaných �ástech bedn�ní a podp�r. 

3) Ohro�ený prostor odbed�ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
4) Sou�ásti bedn�ní se bezprost�edn� po odbedn�ní ukládají na ur�ená místa tak, aby nebyly zdrojem 

nebezpe�í úrazu a nep�et��ovaly konstrukci. 

5.3.4 Práce �elezá�ské 

1) Prostory, stroje, p�ípravky a jiná za�ízení pro výrobu armatury musí být uspo�ádány tak, aby fyzické 
osoby nebyly ohro�eny pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2) P�i st�íhání n�kolika prut� sou�asn� musí být pruty zaji�t�ny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 
vhodnými p�ípravky. 

3) P�i st�íhání a ohýbání prut� nesmí být stroj p�et��ován. Pruty musí být upevn�ny nebo zaji�t�ny tak, 
aby nemohlo dojít k ohro�ení fyzických osob. 

 �elezá�ské práce: 
- Pracovníci budou n��kami st�íhat jen pruty o pr�m�ru, který odpovídá jejich konstrukci, p�i�em� 

nebudou st�íhat pruty krat�í ne� 0,3 m, nebude-li osazeno za�ízení chránící pracovníka p�ed 
úrazem. Ruce obsluhy se nebudou p�ibli�ovat k místu st�ihu blí�e ne� na 0,15 m. 

- Pracovník se bude na danou �innost pln� soust�edit, nebude st�íhat více prut� zárove�, bude 
výztu� správn� uchopovat a dr�et a bude dodr�ovat správné postupy p�i manipulaci a ukládání 
armatury do bedn�ní. 

- Zárove� bude kontrolováno dodr�ování pou�ívání ochranných pom�cek, kterými je v tomto 
p�ípad� pevná pracovní obuv s vyztu�enou �pi�kou.  
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- Pro bezpe�nost je rovn�� d�le�ité, �e bude pracovník udr�ovat volný manipula�ní prostor a 
uli�ky mezi výztu�í a bude dodr�ovat po�ádek na pracovi�ti, odklízet a odstra�ovat odpad. 

- P�i sva�ování výztu�e budou mít pracovníci manipulující se svá�e�kou ochranné pom�cky 
chránící jejich o�i, dále rukavice, pevnou obuv a neho�lavý od�v. Musí mít platný svá�e�ský 
pr�kaz a musí být vydáno povolení ke svá�ení.  

5.3.6 Vznikající rizika p�i betoná�ských prací a prací souvisejících a jejich 

bezpe�nostní opat�ení 

Betoná�ské a související práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
Automobilové 
p�epravníky 
sm�sí 

- sesunutí a pád domícháva�e do 
výkopu nebo ze svahu p�i 
p�iblí�ení, pojí�d�ní a 
vyprazd�ování betonové sm�si na 
okrajích výkop� po utr�ení hrany 
výkopu, p�itla�ení a p�imá�knutí 
�idi�e; 

- nezat��ovat vozidlem okraj (hranu) 
výkopu; 

- vzdálenost vozidla od okraje výkopu 
p�izp�sobit únosnosti zeminy, t�íd�
a soudr�nosti zat��ované horniny; 

- míchací buben plnit jen betonovou 
sm�sí v takovém mno�ství 

 - p�evrácení, ztráta stability 
domícháva�e; 

- sjetí domícháva�e mimo komunikaci; 
- náraz domícháva�e na p�eká�ku, 

p�evrácení vozidla; 

- postavení stroje na rovném terénu; 
dodr�ení dovolených sklon�
pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i p�í�ném sm�ru p�i 
pohybu a vyprazd�ování sm�si na 
sklonitém terénu dle návodu, 
pojí�d�t na svahu se sklonem max. 
10°; 

- vyzna�ení nebezpe�ných míst v 
blízkosti svah�, výkop�, jam apod. 

- správný zp�sob �ízení, p�izp�sobení 
rychlosti okolnostem a podmínkám 
na staveni�ti; zaji�t�ní volných 
pr�jezd�; 

  
 - p�ejetí osoby koly, 

- p�itla�ení osoby domícháva�em 
k pevné konstrukci; 

- vylou�ení p�ítomnost osob v dráze 
pohybujícího se domícháva�e; 

- nezdr�ovat se za couvajícím 
vozidlem; 

- pou�ívání zvukového znamení pro 
upozorn�ní osob aby se vzdálili z 
ohro�eného prostoru; 

- podle pot�eby zaji�t�ní dal�í pou�ené 
osoby, navád�jící �idi�e p�i 
couvání; 

- zaji�t�ní dostate�ného výhledu �idi�e; 
- dobrý výhled z kabiny �idi�e, 

soust�ed�nost �idi�e; 
 - zasa�ení osob nacházejících se 

v blízkosti domícháva�e 
výsypným a násypným �labem, 
vyprazd�ovanou betonovou sm�sí; 

- stanovi�t� stroje a obslu�né místo mít 
p�ehledné, bez p�eká�ek 
zt��ujících manipulaci a pot�ebnou 
vizuální 

kontrolu, nap�. p�i p�ejímce a p�i 
ukládání betonové sm�si; 

 - zachycení a vta�ení kon�etiny, �ásti 
od�vu �et�zovým pohonem 
míchacího bubnu;  

- ochrana nebezpe�ných míst 
�et�zového pohonu krytem; 

- �innosti p�i nutných �innostech v 
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- zasa�ení osoby p�etr�eným �et�zem; blízkosti nechrán�ných �ástí, nap�. 
se�izování provád�t dle návodu k 
pou�ívání; 

- dodr�ování zakázaných �inností nap�. 
�ist�ní za chodu; 

 - zran�ní ruky p�i manipulaci 
s výsypnými �laby; 

- p�i manipulaci s výsypnými �laby a 
p�i práci s betonovou sm�sí 
pou�ívat ochranné rukavice; 

- udr�ování úchopových �ástí �lab� v 
�ádném stavu; 

Betoná�ské práce - 
bedn�ní 

- nezaji�t�ní resp. ztráta únosnosti a 
prostorové stability a tuhosti 
bedn�ní a podep�ených konstrukcí 

- zaji�t�ní dostate�né únosnosti a 
úhlop�í�ného ztu�ení podp�rných 
konstrukcí bedn�ní v podélné, 
p�í�né i vodorovné rovin�

- správné provedení bedn�ní dle 
dokumentace bedn�ní tak, aby 
bylo t�sné, únosné a prostorov�
tuhé (dokumentace bedn�ní pro 
men�í rozsah bednících prací m��e 
provést stavbyvedoucí nebo mistr 
ve form� ná�rtu a výkazu 
bednících dílc� i spojovacího 
materiálu) 

- p�ed zahájením betoná�ských prací 
�ádn� prohlédnout bedn�ní jako 
celek a jeho �ásti, zejména 
podp�ry a zji�t�né závady odstranit 

- k �ízení pracovní �innosti pov��it 
odpov�dnou osobu (nap�. 
vedoucího pracovní �ety tesa��, 
který je odpov�dný za správný 
postup montá�e bedn�ní) 

Betoná�ské práce � 
ru�ní p�eprava 
sm�si 

- pád osoby na rovin� nebo �ikmých 
pojezdových komunikacích po 
uklouznutí pracovníka p�i doprav�
betonové sm�si stavebními 
kole�ky (zejména v p�ípadech, 
kdy pracovník musí vyvinout sílu 
s horizontální slo�kou � nap�. p�i 
tla�ení kole�ek p�i rozjezdu)  

- pro ru�ní p�epravu betonové sm�si 
z�ídit vhodné komunikace, 

- dodr�et minimální �í�ky pojezdových 
komunikací a prvk� (lávek, 
�ikmých ramp, nájezd�) tj. 60 cm 

- úprava pojízdné plochy, vyrovnání a 
zpevn�ní manipula�ní plochy; 

- odstran�ní kluznosti, dodr�ování 
max. p�ípustného sklonu 
prozatímních �ikmých 
pojezdových ploch cca 1 : 5; 

- nep�et��ování kole�ek, jejich pln�ní 
jen cca do ¾ obsahu krby; 

- zaji�t�ní pojezdových prvk� proti 
pohybu 

 - pád osoby z vý�ky nebo do hloubky 
p�i doprav� a ukládání betonové 
sm�si, p�i p�ená�ení vibra�ní 
hlavice, pono�ování a vytahování 
vibra�ní hlavice ze zhutn�né 
betonové sm�si; 

- zaji�t�ní bezpe�ného p�ístupu a 
pracovních míst (ukládání 
armatury a betonové sm�si), 
z�ízení pomocných pracovních 
podlah, v�etn� zaji�t�ní proti pádu 
osob (instalace zábradlí); 

- bedn�ní st�n výtahové �achty vybavit 
pracovními lávkami se zábradlím, 
tyto lávky pou�ívat jen pokud je 
bedn�ní �ádn� sepnuto a 
stabilizováno 
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Betoná�ské práce � 
práce s 
vibrátorem 

- p�sobení vibrací ponorného vibrátoru 
p�i zhut�ování betonové sm�si; 

- pou�ívání ochranné rukojeti na 
ohebné h�ídeli; 

- dodr�ování podmínek stanovených 
v návodu k pou�ívání (dodr�ování 
klidových bezpe�nostních 
p�estávek apod.) 

 - po�kození vibrátoru, úrazu el. 
proudem; 

- el. hnací motor vibrátoru p�ipojit na 
sí	 a� kdy� je ohebný h�ídel spojen 
s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem; 

- p�i p�eru�ení dodávky betonové sm�si 
je vibrátor vypnutý 

- el. vibrátor p�ipojovat pouze na zdroj 
o nap�tí a frekvenci podle údaj� na 
výrobním �títku nebo v návodu k 
obsluze 

Betoná�ské práce � 
betonová 
konstrukce 

- deformace betonové konstrukce 
- sní�ení a ztráta únosnosti a stability 

betonové konstrukce, havárie; 

- v pr�b�hu montá�e bedn�ní 
kontrolovat rovinatost a svislost 
sestavených dílc�, správnost 
osazení prostup�, dodr�ení krytí 
armatury a provedení spoj�; 

-správné ulo�ení armatury dle projektu, 
p�i manipulaci s výztu�í s ní musí 
být zacházeno tak, a pou�ito 
takových technických prost�edk� a 
za�ízení, aby nedo�lo k trvalému 
zdeformování vyztu�ených vlo�ek, 
k poru�ení svar� a k po�kození 
celých vyztu�ovacích prvk�, 
výztu� se musí ulo�it v poloze 
p�edepsané v projektové 
dokumentaci a zajistit tak, aby i 
b�hem betonování byla 
zabezpe�ena její poloha a také 
tlou�	ka krycí betonové vrstvy; 

- vylou�it ch�zi osob po ulo�ené 
výztu�i; 

- kontrola p�ipravenosti k betoná�i 
- kontrola pr�b�hu betoná�e � provádí 

se vizuáln� kontrola podp�r, vzp�r 
a dota�ení matic ty�í, které se 
mohou p�i hutn�ní �erstvého 
betonu odtá�et 

- p�i ukládání se betonová sm�s nesmí 
voln� házet nebo spou�t�t do v�t�í 
hloubky ne� 1,5 m; pracovníci 
�ídící ukládání betonu musí dbát na 
to, aby v pr�b�hu betoná�e 
nedo�lo k posunu nebo po�kození 
betoná�ské výztu�e 

- odbed�ovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpov�dného 
pracovníka (zákaz p�ed�asného 
odbedn�ní) 

- odbedn�nou konstrukci ihned zbavit 
v�ech zbytk� bedn�ní a tyto zbytky 
co nejd�íve odklidit, co nejd�íve po 
odbedn�ní zajistit odsekání v�ech 
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nálitk� na konstrukci; 
Betoná�ské práce - 

odbedn�ní 
- pád �ástí bedn�ní odbed�ovaných 

dílc� na pracovníka; 
- bezprost�edn� p�ed zahájením 

montá�e systémového bedn�ní 
�ádn� nat�ít sty�né plochy 
bednících dílc� s formovým 
olejem, který zabezpe�í 
nep�ilepení betonu k povrchu dílc�
a p�i demontá�i bedn�ní chrání 
povrch betonu p�ed po�kozením a 
povrch dílc� p�ed jejich 
nadm�rným opot�ebením; 

- podp�rné konstrukce navrhovat a 
montovat tak, aby je bylo mo�no 
p�i odbedn�ní postupn�
odstra�ovat a uvol�ovat bez 
nebezpe�í 

- vylou�ení vstupu nepovolaných osob 
do ohro�eného prostoru pod 
místem odbed�ovacích prací; 

- zaji�t�ní bedn�ní a jeho prvk� proti 
pádu ve stádiu demontá�e; [11] 

�elezá�ské práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
N��ky (st�íha�ky) 

betoná�ské 
oceli 

- zran�ní ruky (ust�ihnutí prst�), 
zhmo�d�ní, sev�ení p�i p�iblí�ení 
ruky do nebezpe�ného pracovního 
st�i�ného prostoru nástroje p�i 
ru�ním vkládání prut� mezi no�e, 
p�i odstra�ování odpadu za chodu 
n��ek a p�i jejich ne�ádoucím 
uvedení do chodu; 

- st�íhat jen pruty o pr�m�ru, který 
odpovídá konstrukci n��ek; 

- ruce obsluhy nep�ibli�ovat místu 
st�ihu blí�e ne� 0,15m; 

- soust�ed�nost p�i práci a pozorné 
sledování pracovního úkonu, 
dodr�ení návodu k pou�ívání; 

- p�i st�ihu odstra�ovat odpad 
z ust�i�ených prut� pouze pomocí 
vhodné pom�cky 

 - zhmo�d�ní, p�imá�knutí prst� p�i 
p�idr�ování volných prut�, p�i 
st�íhání více prut� sou�asn�

- nem�lo by se st�íhat více prut�
najednou 

- p�i st�íhání n�kolika prut� sou�asn�
musí být pruty v pevné poloze 
(upevn�ní sv�rkami, konstrukcí 
stroje, vhodnými p�ípravky apod.) 

- pruty musí být tak upevn�ny nebo 
zaji�t�ny, aby nebyl ohro�en 
pracovník obsluhy; 

- p�idr�ovat pruty voln� rukama je 
zakázáno 

 - zran�ní nohou, zlomeniny prst�
nohou apod. následkem pádu 
st�íhaných prut� a pádu armatury; 

- správné postupy p�i manipulaci a 
ukládání armatury; 

- pou�ívání OOPP (pevná obuv 
s výztu�nou �pi�kou) 

 - píchnutí, od�ení r�zných �ástí t�la o 
vy�nívající ostré �ásti ocelových 
prut�; 

- správné postupy p�i manipulaci 
s jednotlivými pruty i vyrobenou 
armaturou; 

- udr�ování volných manipula�ních 
uli�ek a prostor; 

- pou�ívání OOPP (vhodný opakovní 
od�v) 
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Ohýba�ky 
betoná�ské 
oceli 

- zhmo�d�ní, zachycení, sev�ení a 
p�imá�knutí prst� p�i p�iblí�ení 
ruky obsluhy k nebezpe�ným 
tla�ným a sv�rným míst�m, p�i 
p�idr�ování krátkých ohýbaných 
prut�, p�i ohýbání více prut�
sou�asn� (p�i t�chto rizikových 
úkonech jsou prsty zpravidla 
sev�eny mezi op�rné kolíky nebo 
mezi oto�né kladky a pruty, resp. 
mezi jednotlivé ohýbané pruty) 

-ruce obsluhy nep�ibli�ovat k míst�m 
ohybu a jiných nebezpe�ným 
míst�m blí�e ne� 0,15m; 

- správný úchop a dr�ení ohýbaného 
prutu; 

- soust�ed�nost, sledování pracovní 
operace; 

- vhodné pracovní ustrojení obsluhy (s 
upnutými rukávci atd.) 

 - zhmo�d�ní nohou, zlomeniny prst�
nohou následkem pádu ohýbaného 
materiálu za stolu ohýba�ky; 

- neukládat neohýbaný materiál na st�l; 
- pou�ívat OOPP (pevná pracovní obuv 

s výztu�nou �pi�kou) 
 - zran�ní rukou nebo jiné �ásti t�la 

ohýbaným prutem (pruty) 
v p�ípad� prasknutí ohýbacího 
kolíku; 

- nep�et��ovat ohýba�ku, neohýbat 
pruty pr�m�ru, který neodpovídá 
konstrukci ohýba�ky a pruty krat�í 
ne� 0,3m 

�elezá�ské 
pracovi�t�

- píchnutí, bodnutí, po�ezání ruky nebo 
jiné �ásti t�la pracovníka koncem 
prut�, ostrou hranou, vy�nívající 
�ástí armatury; 

- správné ukládání a skladování 
betoná�ské oceli a vyrobené 
armatury ve stanovených profilech; 

- podle pot�eby fixace materiálu; 
- udr�ování volných manipula�ních 

uli�ek a komunikací; 
- pou�ívání OOPP 

 - po�ezání prst�, dlan� ruky o ostré 
�ásti betoná�ské oceli, pruty, 
vyrobené výztu�e apod. p�i ru�ní 
manipulaci 

- pou�ití OOPP (rukavice, dla�ovice); 
- udr�ování volných manipula�ních i 

obslu�ných pr�chod�; 
- správné pracovní postupy p�i ru�ní 

manipulaci materiálem; 
 - zakopnutí o materiál (betoná�skou 

ocel, od�ezky, polotovary, 
vyrobenou armaturu) pád osoby, 
nara�ení na odpad 

- pracovní prost�edky na výrobu 
armatury rozmístit tak, aby 
pracovníci nebyli ohro�eni 
pohybem materiálu a jejím 
skladováním; 

- po�ádek na pracovi�ti, v�asné 
odklizení a odstran�ní 

       odpadu; [11] 

5.4 Provoz a pou�ívání stroj�

5.4.1 Mícha�ky dle NV 591/2006 Sb. 

1. P�ed uvedením do provozu musí být mícha�ka �ádn� zaji�t�na v horizontální poloze.  
2. Mícha�ka smí být pln�na pouze p�i rotujícím bubnu.  
3. P�i ru�ním vhazování sm�si do mícha�ky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben mícha�ky není dovoleno �istit za chodu ná�adím nebo p�edm�ty dr�enými v ruce. Konce 

ru�ního ná�adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.  
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohro�eného pohybem násypného ko�e. P�i opravách, údr�b� a �i�t�ní 

mícha�ek vybavených násypným ko�em je dovoleno vstoupit pod ko� jen tehdy, je-li ko� bezpe�n�
mechanicky zaji�t�n v horní poloze �et�zem, hákem, vzp�rou nebo jiným ochranným prost�edkem. 

6. Vstupovat na konstrukci mícha�ky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od p�ívodu elektrické energie 
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5.4.1.1 Vznikající rizika p�i pou�ívání mícha�ky a jejich bezpe�nostní opat�ení 

Mícha�ky 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
- zran�ní o�í výronem a vyst�íknutím malty, 

vápenného mlíka, �íravé ú�inky malty jsou 
doprovázeny mechanickým po�kozením o�í 
pískem a drobným kamenivem 

- Pou�ívání OOPP (ochranné brýle, ochranný 
�tít) 

- úraz elektrickým proudem - dodr�ení zákazu odstra�ovat kryty, otvírání 
p�ístupu k el. �ástem; 

- vylou�ení �innosti, p�i nich� by se pracovník 
p�i �innostech na el. za�ízení dostal do styku 
s nap�tím na vodivé kost�e stroje nebo se 
p�ímo dotkl obna�ených vodi�� s nap�tím; 

- zabrán�ní neodborného zásahu do el. instalace 
na stavb�; 

- �etrné zacházení s kabely a p�ívodními ���rami 
na stavb�; 

- zákaz vedení kabel� po komunikacích a tam, 
kde by mohlo dojít k jejich po�kození 
staveni�tním za�ízením; 

- chrán�ní el. kabel� a el. p�ívod� proti 
mechanickému po�kození na stavbách; 

- ovládací pá�ka nepo�kozená, z izolantu; 
- pravidelný odborný dohled pov��eným 

elektriká�em (prohlídky, m��ení zemního 
odporu uzemn�ní, m��ení izola�ního 
odporu, m��ení p�echodového odporu chran. 
vodi�e, ov��ení funkce proudového 
chráni�e) a odstavování závad; 

- pád, p�evrácení mícha�ky na pracovníka - správné ustavení mícha�ky na rovný a tvrdý 
podklad, zaji�t�ní stability p�i p�emís	ování 
a p�i �i�t�ní 

- dodr�ování zákazu vystupovat na konstrukci 
mícha�ky; 

- nep�epl�ovat buben; 
- plynulé nakláp�ní bubnu p�i jeho 

vyprazd�ování; 
- zachycení, vta�ení, sev�ení ruky �emenicí, 

pohonným mechanismem; 
- ochranný kryt �emenového pohonu a jiných 

pohonných mechanism�; 
- kontakt kon�etiny s rotujícím bubnem, zachycení 

ruky, vykloubení, zlomení, od�ení 
- dodr�ovat zákaz �i�t�ní bubnu za chodu a to 

ani ná�adím dr�eným v ruce � my�leno 
zednickou l�ící, lopatou, prknem apod. [11] 

5.4.2 Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí dle NV 591/2006 

Sb. 

1) P�ed jízdou, zejména po ukon�ení pln�ní nebo vyprazd�ování p�epravního za�ízení, zkontroluje �idi�
dopravního prost�edku, dále jen vozidla, zaji�t�ní výsypného za�ízení v p�epravní poloze, pop�ípad�
je v této poloze v souladu s návodem k pou�ívání zajistí. 

2) P�i p�ejímce a p�i ukládání sm�si musí být vozidlo umíst�no na p�ehledném a dostate�n� únosném 
míst� bez p�eká�ek zt��ujících manipulací a pot�ebnou vizuální kontrolu. 
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Ohro�ení pracovník� stavebními stroji: 
- Obsluha stroj� bude mít p�íslu�nou kvalifikaci, a to pr�kaz strojníka. P�ed uvedením stroje do 

chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v po�ádku a nejsou na n�m viditelné známky po�kození, 
dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým nebo sv�telným výstra�ným 
znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze v okam�iku, kdy se v nebezpe�ném prostoru 
stroje nebude nacházet �ádná osoba.  

- B�emeno nebudou pracovníci navád�t ani usm�r�ovat jeho výkyvy rukama, ale pou�itím lana 
nebo vodící ty�e, kdy bude doprovodná osoba mimo oblast nebezpe�í. Zárove� bude rychlost 
stroje stejná jako rychlost ch�ze doprovodné osoby a p�ed zapo�etím manipulace s b�emenem se 
tato osoba dohodne s �idi�em na pot�ebné signalizaci. 

- P�i nakládání materiálu na dopravní prost�edky budou stroje manipulovat se svým pracovním 
za�ízením pouze nad lo�nou plochou tak, aby bylo zamezeno nará�ení do dopravního prost�edku. 

5.4.3 �erpadla betonové sm�si a strojní omíta�ky 

1) Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibra�ní �laby a jiná za�ízení pro dopravu betonové sm�sí 
musí být vedeny a zaji�t�ny tak, aby nezp�sobily p�etí�ení nebo nadm�rné namáhání nap�íklad 
le�ení, bedn�ní, st�ny výkopu nebo konstruk�ních �ástí stavby. 

2) Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl p�etlak uvnit� nádoby zru�en podle návodu k 
pou�ívání, nap�íklad odvzdu��ovacím ventilem. 

3) Vyúst�ní potrubí na �erpání sm�si musí být spolehliv� zaji�t�no tak, aby riziko zran�ní fyzických 
osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických ú�ink� dopravované sm�si bylo 
minimalizováno. 

4) P�i pou�ívání st�íkací pistole strojní omíta�ky má obsluha stabilní postavení. P�i strojním �erpání 
malty musí být zaji�t�n vhodný zp�sob dorozumívání mezi fyzickými osobami provád�jícími 
naná�ení malty a obsluhou �erpadla. 

5) Strojní za�ízení pro povrchové úpravy není dovoleno �istit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu sm�sí 
k �erpadlu musí být zaji�t�n bezpe�ný p�íjezd nevy�adující slo�ité a opakované couvání vozidel. 

5.5 Dal�í vznikající rizika pro provád�né práce 

5.5.1 Vrtné práce 

Vrtná souprava 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
- p�evrácení soupravy; - p�ed spu�t�ním stroje zajistit jeho stabilitu 

podle pokyn� pro obsluhu a údr�bu, 
- v pr�b�hu vrtání osádka sleduje stabilitu a 

p�ípadné výkyvy vrtné soupravy podle 
zm�ny únosnosti terénu, 

- p�imá�knutí osoby soupravou; p�ejetí, sra�ení, 
nara�ení na pevnou p�eká�ku; 

- zasa�ení pracovníka pracovním za�ízením stroje; 

- vylou�ení p�ítomnosti osob v nebezpe�ném 
dosahu stroje a v dráze pojezdu soupravy 
vp�ed i vzad); nevstupovat do ohro�eného 
prostoru a dodr�ovat ochranné pásmo 2 m 

- nep�evá�ení osob na stroji; 

- p�imá�knutí osoby soupravou p�i p�ed�asném, 
ne�ádoucím uvedení soupravy do chodu 

- vylou�ení ne�ádoucího, p�ed�asného spu�t�ní 
chodu stroje p�i �ist�ní, údr�b�, opravách a 
se�izování stroj� vyjmutím klí�ku ze 
zapalovací sk�ín�

- výron a únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a 
zasa�ení pracovníka; 

- ekologické �kody 

- udr�ování hydraulických mechanism�, 
vylou�ení t�ení, ohýbání, kroucení a 
napínání hadic p�i pohybu hybných �ástí; 

- pou�ití vhodných hadic, spoj�, p�íchytek, 
upevn�ní; 
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- správné nastavení pojistných ventil�; 
- hlu�nost p�i provozu vrtných souprav, po�kození 

sluchu 
- pou�ívání OOPP k ochran_ sluchu; 

- zachycení a vta�ení kon�etiny pohybující se �ástí 
stroje, (�emenicí, �emenem, ventilátorem, 
ozubeným soukolím apod.); 

- ochrana nebezpe�ných míst kryty pop�. jinými 
       ochrannými za�ízeními; 
- �innosti p�i nutných �innostech v blízkosti 

nechrán�ných �ástí, nap�. se�izování 
provád�t dle návodu k pou�ití; 

- dodr�ování zakázaných �inností, nap�. �ist�ní 
za chodu 

- ne�ádoucí rozjetí vrtné soupravy a následné 
p�ejetí strojníka, pop�. jiné osoby; 

- zaji�t�ní stroje proti ne�ádoucímu pohybu; 
- správné odstra�ování závad (nap�. p�i 

uvol�ování zaseknutého válce, kterým je 
ovládáno sepnutí spojky, po jejím� sepnutí 
m��e dojít k rozjetí stroje); 

5.5.2 Izolatérské práce 

Izolatérské práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
Hydroizola�ní 

tmely 
- podrá�d�ní p�i dlouhodobém styku 

s poko�kou a sliznicemi; 
- p�sobení výpar�, p�i nadechnutí 

nevolnost; 

- dodr�ovat zásady osobní a pracovní 
hygieny (p�i zacházení 
s p�ípravkem nejíst, nepít a 
nekou�it); 

- zabránit kontaktu s k��í, o�ima a 
od�vem, zejména volnou vhodných 
pracovních postup� v�etn�
zaji�t�ní v�trání a pou�ívání OOPP 

- pou�ívat OOPP  k ochrann�
dýchacích orgán� pou�ívat masku 
s filtrem proti organickým parám, 
k ochran� o�í pou�ívat pracovní 
brýle, k ochran� k��e pou�ívat 
ochranné rukavice a pracovní 
od�v, zne�i�t�ný od�v urychlen�
vym�nit; 

- zdravotní a odborná zp�sobilost 
pracovník� (seznámení pracovník�
s ú�inky a vlastnostmi p�ípravk� a 
látek v nich obsa�ených, 
seznámení s bezpe�nostními listy 

 - ohro�ení �ivotního prost�edí; - p�i zacházení zabránit roz�í�ení úniku 
do p�dy, vod a kanalizace; 

- v p�ípad� úniku uv�domit p�íslu�né 
orgány; 

- pou�ít vhodné metody �i�t�ní a 
likvidace zbytk� pou�ívaných 
materiál� dle výrobce; 

- správné zne�kodn�ní obal�
oprávn�nou osobou; 

 - po�ár - p�i skladování zabránit vystavení 
obal� teplotám nad 300°C; 

- p�i zacházení dodr�ovat zákaz 
manipulace s otev�eným ohn�m, 
p�i pou�ívání nekou�it, vyvarovat 
se p�eh�átí výrobk�
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- k ha�ení pou�ít vhodné hasivo � 
p�nový, prá�kový hasicí p�ístroj 
(voda není vhodné hasivo); 

Izola�ní pásy 
(bentonitové) 

- ekzémy, p�ecitliv�lost poko�ky; - pou�ívání ochranných krém�; 
- dodr�ování osobní hygieny; 
- pou�ívání OOPP 

 - podrá�d�ní o�í, sliznic, poko�ky p�i 
kontaktu (vyklepávání suché 
bentonitové sm�si z pás�); 

- p�i práci s p�ípravkem je nutno 
zabránit p�ímému kontaktu k��e 
s materiálem vhodným pracovním 
od�vem, rukavicemi a chránit o�i 
pomocí vhodných ochranných 
brýlí 

- zajistit v�trání v uzav�ených 
prostorech; 

 - pra�nost - vyplachování ústní dutiny vodou; 
- pou�ívání vhodných ochranných 

pom�cek (respirátor) 
- zaji�t�ní v�trání v uzav�ených 

prostorech; 
 - zvý�ená námaha, pád b�emene; - ru�ní zvedání jednoduchou kladkou 

jen b�emene do 60kg; 
- b�emeno nad 50 kg zvedat dv�ma 

pracovníky sou�asn�; 
Izolatérské práce - pád b�emene, vysmeknutí a 

vyklouznutí b�emene z rukou; 
- nara�ení b�emene na pracovníka p�i 

manipulaci s rolemi 
bentonitových pás� a jiným 
materiálem p�i provád�ní izolací; 

- správné zp�soby ru�ní manipulace; 
- správné uchopení b�emene; 
- kontrola stavu uchopovacích prvk�

p�ed manipulací 
- pou�ívání vhodných manipula�ních 

pom�cek (pás�, popruh�, 
manipula�ních kle�tí, sv�rek apod.) 

- pevné uchopení b�emene, vyu�ití 
uchopovacích otvor�, dr�adel; 

- zaji�t�ní rolí izola�ních pás� proti 
rozvalení; 

- ukládání materiálu na zpevn�ný, 
urovnaný, únosný a rovný povrch; 

 - pád b�emene p�i vykládce a nakládce 
materiálu 

- vylou�ení p�ítomnosti osob 
nepodílejících se na nakládce a 
vykládce; 

- pracovníci zú�astn�ní p�i nakládce a 
vykládce se nesmí zdr�ovat 
v bezprost�ední blízkosti 
zdvi�eného b�emene, p�echázet 
pod zdvi�eným b�emenem a 
p�idr�ovat b�emeno v pr�b�hu 
�innosti manipula�ního za�ízení; 

- nejsou-li t��ké p�edm�ty zaji�t�ny 
proti ne�ádoucímu pohybu, 
nevstupovat pod n� a nevkládat 
pod n� ruce; 

 - propíchnutí chodidla h�ebíky a 
jinými ostrohrannými �ástmi; 

- v�asný úklid a odstran�ní materiálu 
s ostrohrannými �ástmi; 

- vhodná pracovní obuv s pevnou 
podrá�kou; 

- kontrolní �innost v pr�b�hu 
       stavby; [11] 
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 5.5.3 Práce ve vý�kách 

Práce ve vý�kách 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
Práce a pohyb pracovník� ve vý�kách a nad volnou 
hloubkou 
- pád pracovníka z vý�ky � z volných nezaji�t�ných 
okraj� staveb, konstrukcí apod. 
- p�i kontrole svislosti zdí 
- práci a pohybu osob na le�ení 

- vytvo�ení podmínek k zaji�t�ní bezpe�nosti 
práce na st�echách v rámci dodavatelské 
dokumentace zejména vypracováním resp. 
Stanovením technologického nebo pracovního 
postupu 
- vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve 
vý�kách a zvy�ování místa práce ( le�ení, 
�eb�íky, materiál ) a jejich dostate�ná únosnost, 
pevnost a stabilita 

- p�i odebírání b�emen dopravovaných el. vrátkem, 
je�ábem na nezaji�t�né podlahy 
- p�i práci a pohybu v blízkosti volných 
nezaji�t�ných otvor� v obvodových zdech, u 
schodi�	ových ramen a podest, výtahových �achet, 
otvor� a prostup� v podlahách o velikosti nad 25 
cm 
- p�i �plhání a vystupování po konstruk�ních 
prvcích stavby, po konstrukci le�ení 
- p�i montá�i a demontá�i le�ení, p�i z�ícení le�ení, 
p�evrácení nekotveného a pojízdného le�ení 

- pr�b��né zaji�	ování v�ech volných okraj�
stavby, kde je rozdíl vý�ek v�t�í ne� 1,5 m to 
jedou z t�chto alternativ 
a) kolektivním zaji�t�ním � tj. ochrannými nebo 
záchytnými konstrukcemi( zábradlím se 
zará�kou nebo jiná ekvivalentní alternativa ) a to 
zejména volné okraje podlah nezaji�t�né zdí o 
vý�ce alespo� 60 cm, otvory v obvodových 
zdech, výtahových �achet, volné okraje 
schodi�	ových ramen a podest, teras, ochoz�, 
balkon� apod. 
b) osobním zaji�t�ním (p�edev�ím u 
krátkodobých prací 
c) kombinací kolektivního a osobního zaji�t�ní 
- zamezení p�ístupu k míst�m na st�echách, kde 
se nepracuje a jejich� volné okraje nejsou 
zaji�t�ny proti pádu 
- vypracování technologického postupu v�etn�
BOZP p�i provád�ní náro�n�j�ích prací ve 
vý�kách, v p�ípad� nez�izování osobního 
zaji�t�ní nutno vytvo�it podmínky pro pou�ívání 
prost�edk� osobního zaji�t�ní 
-pou�ívání ochranných a záchytných konstrukcí 
( nap�. le�ení nebo jiná ekvivalentní alternativa ), 
jen pokud byla ukon�ena, vybavena a vystrojena 
(dle p�íslu�né dokumentace) a po p�edání do 
u�ívání 
- zamezení p�ístupu k míst�m, kde se nepracuje 
a jejich� volné okraje nejsou zaji�t�ny proti pádu 
- zaji�	ovat pracovníky ve vý�kách tam, kde 
nelze pou�ít osobní kolektivní zaji�t�ní 
prost�edky osobního zaji�t�ní a to nap�. p�i 
odebírání b�emen dopravovaných el. vrátkem, 
je�ábem na nezaji�t�né podlahy v zastropených 
patrech, p�i práci na st�echách a jiných 
krátkodobých pracích ve vý�ce 

- pád pracovníka p�i výstupu a sestupu na podlahy 
a na místa práce ve vý�kách 

- zaji�t�ní bezpe�ných prost�edk� pro výstup na 
zvý�ená místa stavby (�eb�íky, schodi�t�, 
rampy) 
- vy�adovat pou�ívání �eb�ík� k výstupu a 
sestupu i na podlahy kozových le�ení 
- dodr�ování zákazu seskakování z le�ení a 
slézání po konstrukcích 

- pád z vratkých konstrukcí a p�edm�t�, které - vybavení stavby vhodnými prost�edky a 
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nejsou ur�eny pro práci ve vý�ce ani k výstup�m 
na zav��ená pracovi�t�

za�ízeními pro zvy�ování místa práce 
- zákaz pou�ívání vratkých a nevhodných 
p�edm�t� pro práci i ke zvy�ování 

- propadnutí a pád nebezpe�nými otvory (�achtami, 
mezerami a prostupy v podlahách o �í�ce nad 25 
cm) 

- nebezpe�né otvory v podla�ích zaji�	ovat 
zábradlím nebo dostate�n� únosnými poklopy, 
mezera mezi vnit�ním okrajem podlah le�ení a 
p�ilehlým objektem nesmí být v�t�í ne� 25 cm 
- otvory zakrývat sou�astn� s postupem prací ve 
vý�ce 
- poklopy zaji�	ovat svlaky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí 
- poklopy dostate�n� únosné s ohledem na 
p�edpokládané zatí�ení 

- propadnutí a pád osob po zlomení, uvoln�ní, 
zborcení konstrukcí zejména d�ev�ných následkem 
jejich vadného stavu, p�etí�ení apod. 
- propadnutí osoby po zlomení d�ev�ných prvk�
pomocných prozatímních podlah a le�ení, fo�en a 
podp�rných nosných hranol� apod. 
- zlomení d�ev�ných nosných, podp�rných prvk�
le�ení nebo jiných pomocných konstrukcí a to 
vlivem pou�ití nekvalitního �eziva, zejména 
nadm�rných vad, kdy� jejich rozsah p�esahuje 
p�ístupnou toleranci a má vliv na mechanickou 
vlastnost d�eva a na sní�ení pevnosti d�ev�ného 
prvku p�i namáhání na ohyb apod. 
- propadnutí osoby p�i pohybu nebo vynalo�ení 
úsilí p�i posunutí nebo oto�ení prvku pomocné 
pracovní podlahy, podlahového dílce, poklop�
apod. 

- výb�r vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky pomocných podlah, vylou�ení 
pou�ití nadm�rn� sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného d�eva (hranoly, fo�ny) 
- v�echny nosné d�ev�né sou�ásti pomocných i 
trvalých konstrukcí nutno p�ed osazením a 
zabudováním odborn� prohlédnout 
- spolehlivé zaji�t�ní jednotlivých prvk� podlah 
a jiných prozatímních pomocných konstrukcí 
proti ne�ádoucímu pohybu (svlakování, 
p�ipevn�ní apod.) a správné a souvislé osazení 
podlahových dílc� a jednotlivých prvk� podlah 
le�ení na sraz 
- nep�et��ování podlah ani jiných konstrukcí 
materiálem, soust�ed�ním více osob apod. 
(hmotnost materiálu, za�ízení, pom�cek, ná�adí 
v�etn� po�tu osob nesmí p�esahovat povolené 
normové nahodilé zatí�ení konstrukce) 

-pád p�edm�tu a materiálu z vý�ky na pracovníka 
s ohro�ením a zran�ním hlavy (cihly, úlomek 
materiálu p�epravovaného je�ábem) 
- pád úmysln� shazované stavební suti nebo 
jednotlivých p�edm�t� z vý�ky 
- nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 
le�ení, z podlahy stavebního objektu 

- bezpe�né ukládání materiálu na podlahách 
mimo okraj 
- materiál, ná�adí a pom�cky ukládat, p�ípadn�
skladovat ve vý�kách, aby byly po celou dobu 
ulo�ení zaji�t�ny proti pádu,sklouznutí nebo 
shození v�trem b�hem práce i po jejím ukon�ení 
- dodr�ovat zákaz zav��ování ná�adí na �ásti 
od�vu, pokud k tomu není upraven nebo pokud 
pracovník nepou�ije vhodné výstroje (pás 
s upínkami, bra�ny, kapsá�e, pouzdra aj.) 
- zaji�	ování volných okraj� podlah, v�etn�
le�ení, zará�kou p�i  podlaze, pop�. obedn�ním, 
sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a 
p�edm�t� z volných okraj�
- z�ízení záchytných st�í�ek nad vstupem do 
objekt�
- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve vý�ce, vylou�ení práce nad 
sebou a p�ístupu osob pod místa práce ve 
vý�kách 
- ochrana prostor� pod místy práce na st�e�e 
proti ohro�ení padajícími p�edm�ty a to: 
a) vymezením a ohrazením ohro�eného prostoru 
(zábradlím min. vý�ky 1,1 m s ty�emi 
upevn�nými na nosných sloupcích s dostate�nou 
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stabilitou) 
b)vylou�ení p�ístupu osob pod místa práce na 
st�e�e, pop�.  
c) st�e�ením ohro�eného prostoru 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením 
ohro�ený prostor musí mít �í�ku od okraje 
pracovi�t� nebo pracovní podlahy nejmén� 1,5 
m p�i práci ve vý�ce od 3 m do 10 m v�etn�, 2 m 
p�i práci ve vý�ce nad 10 m do 20 m v�etn�, 2,5 
m p�i práci ve vý�ce nad 20m do 30 m v�etn�
1/10 vý�ky objektu p�i práci ve vý�ce nad 30 m 
- pro svislou dopravu vybourané suti z�ídit 
uzav�ené shozy 

Práce ve vý�kách / Prost�edky osobního zaji�t�ní 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
- nezachycený pád p�i pou�ití prost�edk� osobního 
zaji�t�ní (POZ) 

- správné pou�ití prost�edk� osobního zaji�t�ní 
(POZ), aplikace jen povolených kombinací POZ, 
kontroly a zkou�ky POZ, dodr�ování návodu 
k pou�ití 
- správná volba vhodného a spolehlivého místa 
upevn�ní (ukotvení), základním kritériem pro 
výb�r kotvících bod� je druh techniky, zp�sob 
provád�ní prací ve vý�ce,mo�nosti dané 
pracovi�t�m) 
- místo upevn�ní (ukotvení) POZ (kotvící bod, 
do�asné nebo trvalé kotvícího za�ízení v�etn�
p�i�len�ných upev�ování POZ) musí odolat ve 
sm�ru pádu minimální statické síle 15 kN, aby 
p�i zachycení kinetické energie vzniklé 
p�ípadným volným pádem pracovníka 
zaji�	ovaného POZ nedo�lo k jeho následnému 
pádu, nap�. v p�ípad� vytr�ení,zlomení, 
uvoln�ní, vysmeknutí kotvícího za�ízení, 
prasknutí d�ev�ného prvku, zlomení ocel. ty�e 
apod. 
- zp�sob a konstruk�ní provedení kotvícího 
za�ízení odborn� prov��it, v aplikacích, kdy není 
mo�nost ov��ení únosnosti kotvení a kotvícího 
bodu výpo�tem, nap�. kde mechanické vlastnosti 
materiál� (konstruk�ní provedení oken, 
radiátor�, dve�ních zárubní, zdiva, zp�sob 
upevn�ní a spojení konstruk�ních prvk� a 
za�ízení na objektech apod.), ov��it 
realizovatelnost kotvení a pou�ití POZ nejsou 
známy a nelze ov��it statikem 
- pracovník musí být zabezpe�en, zaji�t�ní proti 
pádu prost�edky osobního zaji�t�ní (POZ) stále a 
to i p�i p�esunu na jiné místo upevn�ní 
(ukotvení) POZ nap�. pomocí vodícího lanka a 
krou�ku, ji�t�ním druhým pracovníkem, 
plo�ným ji�t�ním, pop�. kombinací r�zných 
zp�sob�
- p�i návrhu vhodných druh� prost�edk�
osobního zaji�t�ní (POZ) jejich vzájemné 
kombinace vycházet z p�íslu�ných návod�
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k obsluze 
- náraz na pevnou p�eká�ku v pr�b�hu zachycení 
pádu p�i pou�ití prost�edk� osobního zachycení 

- odstran�ní p�eká�ek v p�epokládané dráze pádu 
- se�ízení délky lana zachycova�e s tlumi�em 
pádu 
- pou�ití pohybového zachycova�e s nejkrat�í 
délkou zachycení pádu 
- vylou�ení �kyvadlového efektu� tj. prost�edek 
osobního zaji�t�ní (POZ) kotvit pokud mo�no 
nad pracovním místem pracovníka 
- pou�ití dvou zachycova�� pádu umíst�ných na 
dvou kotvících bodech 

- náhlé zachycení pádu p�i pou�ití bezpe�nostního 
pásu ( polohovacího prost�edku) � po�kození 
kr�ení páte�e, odra�ení vnit�ních orgán�

- pou�ití prost�edk� osobního zaji�t�ní (POZ) 
tak, aby nenastal volný pád del�í ne� 0,6 m (dva 
úvazky, se�ízení délky úchytného lana) 
- komplikace p�i vypro�t�ní, vyta�ení pracovníka 
visícího na prost�edku osobního zaji�t�ní 

- zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze 
(po�kození kr�ní páte�e, obli�eje, odra�ení 
vnit�ních orgán�) 

- správné pou�ití prost�edk� osobního zaji�t�ní 
(POZ), nap�. upevn�ní POZ do zádového 
kotvícího krou�ku 
- pou�ití prost�edku osobního zaji�t�ní (postroje) 
bez tlumi�e pádové energie tak aby nenastal 
volný pád del�í ne� 1,5m 
- správné pou�ití prost�edk� osobního zaji�t�ní 
(postroje) s tlumi�em pádové energie 
- komplikace p�i vypro�t�ní, vyta�ení pracovníka 
visícího na prost�edku osobního zaji�t�ní 

Práce ve vý�kách / Le�ení a práce ve vý�kách 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
Pád pracovníka z vý�ky 
- pád le�ená�e p�i montá�i resp. p�i demontá�i 
jednotlivých prvk� le�ení 
- pád pracovníka z nezaji�t�ných volných okraj�
pracovních podlah le�ení, p�i práci a pohybu osob 
na le�ení 
- pád pracovníka p�i u�ívání le�ení 
- pád osoby p�i odebírání b�emene dopravovaných 
el. vrátkem, je�ábem z nezaji�t�ných podlah le�ení 
- pád p�í �plhání a vystupování po konstruk�ních 
prvcích le�ení 
- pád pracovníka p�i z�ícení le�ení, p�i p�evrácení 
nekotveného a pojízdného le�ení ( doplnit a upravit 
dle podmínek pracovi�t�, staveni�t� ) 
P�i zm�n�ní zp�sobu u�ívání le�ení, který by mohl 
mít za následek sní�ení statické, funk�ní nebo 
pracovní bezpe�nosti, se konstrukce le�ení musí 
z t�chto hledisek posoudit a v p�ípad� nutnosti 
v pot�ebném rozsahu upravit 

- montá� a demontá� le�ení mohou provád�t 
pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací ( 
s platným léka�ským pr�kazem ) 
-vytvo�ení podmínek k zaji�t�ní bezpe�nosti 
práce p�i montá�i le�ení (vybavení p�edpisy, 
normami, dokumentací dílcových le�ení, 
prohlídka pop�. pr�zkum dodavatelské 
dokumentace zejména vypracováním resp. 
stanovením technologického nebo pracovního 
postupu v p�ípad� atypických le�ení, 
rekonstrukcí apod.) 
-vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve 
vý�kách a zvy�ování místa práce (le�ení, 
�eb�íky, materiál, inventární dílce) a jejich 
dostate�ná únosnost, pevnost a stabilita 
- pr�b��né zaji�	ování v�ech volných okraj�
le�ení od vý�ky 1,5 m zábradlím se zará�kou 
nebo jiná ekvivalentní alternativa � sí	, plachty, 
odbedn�ní 
- pou�ívání osobního zaji�t�ní p�i montá�i a 
demontá�i le�ení 
- zamezení p�ístupu k míst�m na le�ení, kde se 
nepracuje a jejich� volné okraje nejsou 
z vá�ných p�í�in zaji�t�ny proti pádu 
- pou�ívání le�ení a� po jeho ukon�ení, vybavení 
a vystrojení a po p�edání do u�ívání 
- zaji�t�ní podlahy v poli le�ení, kde se odebírají 
b�emena dopravovaná el. vrátkem alespo� jedno 
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ty�ovým zábradlím 
- zaji�	ování prostorové tuhosti le�ení (kotvení, 
zav�trování) 
Le�ení se navrhuje s ohledem na funk�ní 
po�adavky, bezpe�nost pracovník�, komunální 
bezpe�nost, pokud konstruk�ní uspo�ádání i 
ostatní technické údaje vyplívá z technických 
norem, typových nebo odborných výrobních 
podklad�, pova�ují se tyto podklady za 
dokumentaci. 

- pád a z�ícení le�ení v d�sledku p�sobení vn�j�ích 
sil zejména v�tru a ztráty stability, tuhosti zejména 
le�ení zakrytých plachtami a sít�mi 

- konstrukce le�ení provedena tak, aby tvo�ila 
prostorov� tuhý celek zaji�t�ní proti lokálnímu i 
celkovému vybo�ení, p�eklopení i posunutí 
- provedení kotvení o dostate�né únosnosti, 
provedeného rovnom�rn� po celé vn�j�í plo�e 
le�ení, le�ení zakryté sít�mi má kotvení 2x 
únosn�j�í ne� le�ení nezakryté, le�ení 
oplachtované má kotvení 4x únosn�j�í (dle 
dokumentace zakrývaných le�ení) 
- pou�ívání jen le�ení, která byla ukon�ena, 
vybavena a vystrojena p�íslu�né dokumentace a 
p�edána do u�ívání, zejména je-li zaji�t�na jejich 
prostorová tuhost a stabilita úhlop�í�ným 
ztu�ením a kotvením (pop�. vzep�ením), je-li 
podlaha únosná a t�sná, jednotlivé prvky podlah 
jsou zaji�t�ny proti posunutí 
Kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a 
podobných le�ení musí mj. zabránit vybo�ení 
konstrukce a proto se musí kotvit ka�dý sloupek 
po vý�ce 6 a� 8 m (dle vý�ky le�ení), p�i�em� u 
le�ení zakrytých (sítí nebo plachtou) se musí 
délka kotvení sní�it a� na polovinu. 
Prostorové tuhosti a stabilita dosahuje zpravidla 
systémem úhlop�í�ného ztu�ení ve t�ech 
vzájemn� kolmých rovinách a kotvením nebo 
vzep�ením. 
Stabilita le�ení proti p�eklopení se dosahuje: 

a) Kotvením 
b) Vzep�ením 
c) Pom�rem vý�ky le�ení k nejmen�ímu 

rozm�ru jeho základny, pop�. zát��í  

- pády osob p�i sestupu ( mén� p�i výstupu) na 
podlahy le�ení, ze �eb�ík�

- zaji�t�ní bezpe�ných prost�edk� pro výstupy na 
podlahy le�ení 
- vy�adování pou�ívání �eb�ík� k výstupu a 
sestupu i na podlahy kozových le�ení) 
- zákaz pou�ívání vratkých a nevhodných 
p�edm�t� pro práci i ke zvy�ování místa práce 
(beden, obal�, palet, sud�, v�der apod.) 
- dodr�ování zákazu seskakování z le�ení (platí i 
pro kozová le�ení) a slézání po konstrukcí le�ení 

- pád ( p�eklopení, p�evrácení ) pojízdného a voln�
stojícího le�ení p�i nezaji�t�ní stability t�chto druh�
le�ení 

- pou�ívání technicky dokumentovaných le�ení 
v�etn� pojezdových kol opat�ených zaji�	ovacím 
za�ízením proti samovolnému pohybu (fixace 
kol brzdami nebo op�rkami) 
- zaji�t�ní stability le�ení pom�rem základny 1:3 
(pop�. i 1:4 je-li sklon max. 1% a nerovnosti 
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men�í ne� 15mm) nebo roz�í�ení základny 
stabilizátory nebo p�ídavnou zát��í 
- pojezdová plocha rovná a únosná bez otvor�
apod. 
- p�i p�emís	ování le�ení vylou�it p�ítomnost 
osob na le�ení 

- propadnutí a pád nebezpe�nými otvory � 
mezerami v podlahách le�ení �ir�ích ne� 25 cm 
- pád pracovníka mezerou mezi okrajem podlahy 
le�ení a p�ilehlou budovou, mezerou v koutech, 
rozích, �títových st�nách, u vystupujících �íms, 
balkon�, lod�ií apod. 

- nebezpe�né otvory v podlahách zaji�	ovat 
zábradlím nebo dostate�n� únosnými poklopy 
- mezera mezi vnit�ním okrajem podlah le�ení a 
p�ilehlým objektem nesmí být v�t�í ne� 25cm 
- otvory zakrývat sou�astn� s postupem prací ve 
vý�ce 
- poklopy zaji�	ovat svalky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí 
- poklopy musí být dostate�n� únosné s ohledem 
na p�edpokládané zatí�ení 

-  propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení 
konstrukcí, zejména d�ev�ných následkem jejich 
vadného stavu 
- p�etí�ení podlah le�ení � jednotlivých prvk�
podlahy ( fo�ny, podlahové dílce ) 

- výb�r vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky podlah le�ení, vylou�ení 
nadm�rného sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného d�eva 
- v�echny nosné sou�ásti pomocných i trvalých 
konstrukcí nutno p�ed osazením a zabudováním 
odborn� prohlédnout 
- spolehlivé zaji�t�ní jednotlivých prvk� podlah 
a jiných prozatímních pomocných konstrukcí 
proti ne�ádoucímu pohybu (svlakování, 
p�ipevn�ní apod.) a správné a souvislé osazení 
podlahových dílc� a jednotlivých prvk� podlah 
le�ení na sraz 
- nep�et��ování podlah le�ení materiálem, 
soust�ed�ním více osob apod. (hmotnost 
materiálu, za�ízení, pom�cek, ná�adí v�etn�
po�tu osob nesmí p�esahovat povolené normové 
nahodilé zatí�ení podlah le�ení) 
- podlahy le�ení a jejich prvky, únosné, pevné, 
zaji�t�né proti ne�ádoucímu horizontálnímu 
pohybu 
- vylou�it zlomení d�ev�ných nosných, 
podp�rných prvk� le�ení nebo jiných 
pomocných konstrukcí 
Ke zlomení dochází vlivem pou�ití nekvalitního 
�eziva, zejména nadm�rných vad, kdy� jejich 
rozsah (nej�ast�ji rozm�ry viditelných suk�, 
jejich umíst�ní a stav) p�esahuje p�ípustnou 
toleranci a má vliv na mechanickou vlastnost 
d�eva a na sní�ení pevnosti d�ev�ného prvku p�i 
namáhání na ohyb apod. 

- pád propadnutím následkem chybn� ulo�eného 
prvku podlahy 
- propadnutí po�kozenou podlahou 
- propadnutí osoby p�i pohybu nebo vynalo�ení 
úsilí p�i posunutí nebo oto�ení prvky pomocné 
pracovní podlahy, podlahového dílce le�ení, 
poklop� apod. 

- na podlahy le�ení se má p�ednostn� pou�ívat 
podlahových dílc�
- základní parametry (rozm�r, hmotnost, nosnost 
pro kole�ko) doporu�ených podlahových dílc�
uvádí p�íslu�ný �SN, p�i�em� pro tyto dílce platí 
následující po�adavky: 

• P�í�né svlaky musí být p�ipevn�ny 
symetricky k p�í�né ose podlahového dílce 
• Prkna v dílci musí  být p�i výrob�
sesazena na sraz 
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• Pro celkové rozm�ry podlahových dílc�
platí tolerance ±10mm, pro vzdálenost 
p�í�ných svlak� ±5mm 
• Ostatní podlahové dílce jiného 
konstruk�ního provedení nebo z jiného 
materiálu musí být navr�eny dle �SN 

- zaji�t�ní jednotlivých prvk� podlah proti 
posunutí a pohybu 
- dostate�ná dimenze prvk� (tlou�	ka) zaji�	ující 
pevnost a únosnost 
- nejmen�í pr��ezy voln� kladených vzájemn�
nespojených podlahových prken a fo�en pro 
chrán�né a nechrán�né prost�edí jsou stanoveny 
v p�íslu�né �SN 

- pád p�edm�tu a materiálu ze le�ení na osobu 
z podlahy le�ení s ohro�ením a zran�ním hlavy ( 
cihly, drobný materiál, úlomek z materiálu ), 
ohro�ení ob�an� ve�ejnosti 
- pád úmysln� shazovaných sou�ástí le�ení nebo 
jednotlivých p�edm�t� z vý�ky p�i montá�i a 
demontá�i le�ení 
- nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 
le�ení 
- pád materiálu, p�edm�tu, p�ípadn� �ástí le�ení 
z podlah le�ení p�í doprav� materiálu výtahy nebo 
el. vrátky 

- bezpe�né ukládání materiálu na podlahách 
le�ení mimo okraj 
- zaji�	ování volných okraj� podlah le�ení 
zará�kou p�i podlaze, pop�. obedn�ním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu materiálu a p�edm�tu 
z volných okraj� nebo záchytnou st�í�kou 
- z�ízení záchytných st�í�ek nad vstupem do 
objektu t�sných a vhodn� upravených dle 
charakteru ohro�ení a provozu na le�ení 
- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve vý�ce, p�i montá�i a demontá�i 
le�ení, vylou�ení p�ístupu osob pod místa práce 
ve vý�kách 
- pro svislou dopravu vybourané suti z�ídit 
uzav�ené shozy 
- dodr�ování zákazu shazování sou�ástí le�ení 
p�i demontá�i le�ení 
- vylou�ení vstupu osob pod b�emeno zvedané 
el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obedn�ní, 
zamezení vstupu st�e�ením) 
- prostory, nad kterými se pracuje, a v nich� 
vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo p�edm�tu (dále jen �ohro�ený prostor�), je 
nutné v�dy bezpe�n� zajistit 
- pro bezpe�né zaji�t�ní ohro�ených prostor� se 
pova�uje zejména 
a) vylou�ení provozu 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a 
p�edm�t� v úrovní místa práce ve vý�ce nebo 
pod místem práce ve vý�ce 
c)ohrazení ohro�ených prostor� dvou ty�ovým 
zábradlím o vý�ce nejmén� 1,1m s ty�emi 
upevn�nými na nosných sloupcích s dostate�nou 
stabilitou, pro práce p�esahující rozsah jedné 
pracovní sm�ny posta�í vymezit ohro�ený 
prostor jedno ty�ovým zábradlím, pop�ípad�
zábranou a vý�ce nejmén� 1,1m 
d) dozor ohro�ených prostor� k tomu ur�eným 
zam�stnancem po celou dobu ohro�ení 
- ohro�ený prostor musí mít �í�ku od volného 
okraje pracovi�t� nejmén�: 
a) 1,5m p�i práci ve vý�ce od 3m do 10m 
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b) 2m p�i prácí ve vý�ce nad 10m do 20m 
c) 2,5m p�i práci ve vý�ce nad 20m do 30m 
d) 1/10 vý�ky objektu p�i práci ve vý�ce nad 
30m 
- �í�ka ohro�eného prostoru se vyty�uje od paty 
svislice, která prochází vn�j�í hranou volného 
okraje pracovi�t� ve vý�ce 
- p�í práci na plochách se sklonem v�t�í ne� 25 
stup�� od vodorovné roviny se �í�ka ohro�eného 
prostoru podle budu 3 zv�t�uje o 0,5m, obdobn�
se zv�t�uje tato �í�ka o 1m na v�echny strany od 
p�dorysného profilu vertikáln� dopravovaného 
b�emene v místech dopravy materiálu 
- s ohledem na vyhodnocení rizik p�i práci na 
vysokých objektech, nap�íklad na komínech, 
sto�árech, v��ích, je ohro�eným prostorem pás o 
�í�ce stanovené v bod� 3 kolem celého obvodu 
paty objektu 
- práce nad sebou lze provád�t pouze výjime�n�, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak, 
technologický postup musí obsahovat zp�sob 
zaji�t�ní bezpe�nosti zam�stnanc� na ní�e 
polo�eném pracovi�ti. [11] 

Pád b�emene na pracovníka p�i jeho zvedání a ukládání: 
- Zav��ovat b�emena bude jen vaza� s odbornou kvalifikací a smí k tomu pou�ívat pouze vhodné 

vazáky a jiné prost�edky k uchopení b�emen, které mají odpovídající nosnost dle druhu, 
vlastností a tvaru zav��ovaného b�emene.

- Pracovníci ú�astnící se nakládky a vykládky se nebudou zdr�ovat v bezprost�ední blízkosti 
zdvi�eného b�emene, p�echázet pod ním a p�idr�ovat jej v pr�b�hu �innosti manipula�ního 
za�ízení. Ostatní osoby se nebudou pohybovat v prostoru mo�ného pádu b�emene.

- P�i nakládání z nákladního automobilu a otevírání bo�nic a zadního �ela bude pracovník, který 
bude toto otevírání provád�t, zaji�	ovat, �e jimi ani uvoln�ným nákladem nebude nikdo zasa�en, 
p�i�em� se o bo�nice ani o zadní �elo nebudou opírat t��ké p�edm�ty a vysoké p�edm�ty bude 
nutné zajistit proti ztrát� stability. 

- Nebudou-li t��ké p�edm�ty zaji�t�ny proti ne�ádoucímu pohybu, pracovníci pod n� nebudou 
vstupovat ani vkládat ruce.  

- Po odstran�ní ukotvení nebo upevn�ní b�emen s b�emeny nebude manipulováno pomocí 
dopravních prost�edk�. 

- D�le�ité bude dodr�ovat smluvenou signalizaci a znamení mezi obsluhou stavebního stroje a 
ostatními pracovníky. 

Pád pracovníka z vý�ky:  
- P�i provád�ní stropních konstrukcí bude pracovi�t� zabezpe�eno zábradlí z prken a pomocných, 

nástavných, ocelových sloupk�.  
- Proti pádu pracovník� ve schodi�	ovém prostoru bude té� vyu�ito zábradlí z prken a ocelových 

sloupk� p�ichycených ke schodi�	ové konstrukci. 
- P�i práci na le�ení budou pracovníci pracovat s ostra�itostí. Pomocné le�ení, vyu�ívané p�i 

armovacích prací st�n, vyskytující se v blízkosti hrany, musí být zaji�t�no, aby nedo�lo 
k p�evrácení a následnému pádu pracovník�. 

- Pomocné le�ení musí být stabilní a ukotveno proti p�evrácení.  
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6. EKOLOGIE 

 Na stavební �innost provád�nou na staveni�ti v areálu ÚOCHB v Praze 6 � Dejvice nejsou kladeny 
speciální po�adavky. Staveni�t� by m�lo být zaji�t�no proti �í�ení hluku a zne�i�	ování. Odpad vzniklý 
b�hem výstavby bude t�íd�n a následn� likvidován, odvá�en na skládku odpadu nebo k recyklaci. 
Zárove� musí být zaji�t�na p�ípadná ochrana p�i úniku nebezpe�ných látek a nebezpe�ných chemikálií. 
V�e bude provád�no v souladu se zákonem. 

6.1. Sni�ování staveni�tního hluku 

 Staveni�t� se nachází v zastav�né oblasti, je tedy nutné v souvislosti s výstavbou sni�ování staveni�tní 
hladiny hluku. Toto opat�ení se týká p�evá�n� prací, p�i nich� jsou pou�ívány velké pracovní stroje. Jedná 
se p�evá�n� o práce spojené výkopovými prácemi, zaji�t�ním stavební jámy a výstavbou monolitické 
konstrukce. Navr�ená strojní mechanizace bude pravideln� kontrolována, zda motory stoj�, které 
nevykonávají �ádnou �innost, voln� neb��í. Hlu�né stavební práce budou omezeny pracovní dobou od 
7:00 � 15:00 hod. v pracovních dnech. O svátcích a dnech pracovního klidu jsou tyto práce na staveni�ti 
zakázány.  

6.2. Ochrana proti zne�i��ování ovzdu�í 

6.2.1. Chemické �ástice 

- kontrola emisí 
- výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k p�et��ování strojní mechanizace 

6.2.2. Pra�né �ástice 

Nadm�rná vlhkost bude opatrnou manipulací, dostate�ným vlh�ením a okam�itou odvá�kou pra�ných 
materiál� ze staveni�t�. 

6.3. Ochrana proti zne�i�t�ní ve�ejných komunikací 

Aby ve�ejná komunikace nebyla zne�i�t�na, je nutné dodr�ovat daná opat�ení. Tato opat�ení zahrnují 
p�edev�ím dostate�né �i�t�ní vozidel a strojní mechanizace p�ed výjezdem ze staveni�t� a mo�nost �i�t�ní 
obuvi pracovník�. Pr�b��n� budou smívány i ne�istoty z mimo-staveni�tní komunikace. 

6.4. Ochrana p�ed zne�i�t�ním povrchových a podzemních vod 

Plochy na staveni�ti ur�ené pro mokré �i�t�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod�ovacím 
�labem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit.  
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6.5. Nakládání s odpady 

Ve�keré odpady a manipulace s nimi budou provád�ny dle p�íslu�né kategorie: 

O � Ostatní + komunální odpad 
N � Nebezpe�ný odpad 

S odpady kategorie �N� musí být nakládáno v souladu s na�ízením vlády �R 383/2001 Sb., 
v odpovídajících nádobách a obalech ozna�eným identifika�ním listem odpadu, kde bude uveden i postup 
v p�ípad� havárie.  

Dále musejí být dodr�ovány p�edpisy z hlediska ochrany �ivotního prost�edí: 

� P�edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�
� P�edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog 
odpad�) 

� P�edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv� na �ivotní prost�edí 

6.6. Odpady vzniklé p�i provád�ní stavby 

KÓD 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU       KATEGORIE 
ODPADU 

     LIKVIDACE 

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu N skládka 

13 01 13 Hydraulické oleje N spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�i�t�né 

N spalovna 

17 01 02 Cihly O skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 �elezo a ocel O skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O skládka 

17 06 03  Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpe�né látky 

N spalovna 

17 06 04 Jiné izola�ní materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 
06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O skládka 
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6.7. P�edcházení nadm�rnému vzniku odpad�

Odpady, které p�i výstavb� vznikají, musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu odpadu tak, aby nebylo 
ohro�eno lidské zdraví a �ivotní prost�edí.  Povinností je odpady minimalizovat a zbyte�n� jejich vznik 
nepodporovat. Podobn� té� [12] 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Výstavba nového objektu areálu ÚOCHB v Praze Dejvicích je �e�ená, jako monolitická konstrukce se 
sloupovým systémem. Objekt má 3 podzemní a 4 nadzemní patra, kde nad posledním 4. patrem je �e�ena 
pochozí st�echa a dojez výtahu. Nejvy��í bod na objektu se nachází ve vý�ce +14,920 od projektované 
nuly (± 0,000 = 215,090 m. n. m.) a nejni��í bod se nachází ve hloubce -17,000 od projektované nuly. 
Z t�chto d�vod� je nutný návrh mechanizm�, který zajistí vertikální dopravu materiál� a stavebních díl�
pot�ebných pro výstavbu celého objektu.  

Jeliko� je staveni�t� malé a tém�� celou rozlohu zabírá plocha �e�eného objektu SO 120 Budova �B� je 
vhodné p�istoupit k návrhu v��ového je�ábu. To neplatí p�i budování za�ízení staveni�t� a hrubých 
terénních úprav. V tomto projektu je výstavba rozd�lena do n�kolika fází, kterými jsou fáze p�ípravy 
areálu staveni�t�, fáze hrubých terénních úprav, fáze zaji�t�ní stavební jámy a výkopových prací na ní, 
fáze hrubé stavby. P�i fázích p�ípravy areálu staveni�t� a fázi hrubých terénních úprav nejsou zapot�ebí 
mechanizmy pro vertikální p�epravu. Pouze p�i umíst�ní stavebních bun�k a skladovacích kontejner�, ty 
budou p�emíst�ny pomocí p�epravního vozidla s hydraulickou rukou.  

P�i fázi zaji�t�ní stavební jámy, budou zhotoveny základy pro v��ové je�áby a to pomocí pilot, na které se 
provede betonový deska a ukotvení v��ových je�ábu. Tato opat�ení se provedou v dostate�ném p�edstihu, 
aby byla zaji�t�na �asová návaznost na pot�ebu mechanizmu pro vertikální dopravu.  

Pro fázi zaji�t�ní stavební jámy nejsou velké nároky pro vertikální p�epravu, z t�chto d�vod� bude  
na staveni�ti prozatím umíst�n jeden v��ový je�áb, aby se nenavy�ovala finan�ní nákladnost. V��ový 
je�áb (ozn. VJ 1) bude umíst�n na západní stran� vnit�ního bloku stávající budovy SO 110 Budova �A�. 
Toto umíst�ní je vhodné z d�vodu, �e je mo�né obslou�it i budoucí výstavbu objektu podzemních gará�í 
v západní stran� areálu Akademie v�d (projekt výstavbu podzemních gará�í ne�e�í). 

Druhý v��ový je�áb (ozn. VJ 2) bude sestaven v momentu, kdy se zvý�í náro�nost pro vertikální  
a horizontální dopravu a jeden v��ový je�áb nebude sta�it. Druhý v��ový je�áb bude zapot�ebí  
po dokon�ení základové desky, kdy nastane soub�h více prací, jako� je provád�ní svislých nosných prvk�  
a obvodových st�n podzemních pater. Druhý v��ový je�áb bude umíst�n v severní �ásti staveni�t�, tak aby 
pokryl zájmovou plochu výstavby objektu SO 120. 



Místo stavby: 
Flemingovo nám�stí 542/2
166 10 Praha 6 � Dejvice
Vjez  na staveni�t� z ulice Stavitelská

Spole�nost pov��ená dopravou a zap
KONSTRUKTIVA LOKUS a. s.
Jeremiá�ova 947 
155 00 Praha 5 � Stod�lky

Délka trasy mezi staveni�t�
situaci p�eprava trvá okolo 20 minut. 
v p�íloze ��ir�í dopravní vztahy�.
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Obr. 1 � Schéma dopravy v��ových je�ábu 

�stí 542/2

ulice Stavitelská

ená dopravou a zap�j�ením v��ových je�áb�:
KONSTRUKTIVA LOKUS a. s.

�lky

a trasy mezi staveni�t�m a místem zap�j�ení v��ových je�ábu je p�ibli�n� 11 km, p
eprava trvá okolo 20 minut. Posouzení polom�r� zatá�ek na dopravní trase je blí�e uvedeno 
��ir�í dopravní vztahy�.

�ibli�n� 11 km, p�i dobré dopravní 
ek na dopravní trase je blí�e uvedeno 
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2. NÁVRH A POSOUZENÍ JE�ÁB�

2.1 V��ový je�áb LINDEN COMANSA 5 LC 4510 5t 

Na staveni�t� bude umíst�n v��ový je�áb Linden Comansa 5LC 4510 5t o celkové vý�ce 40,3m, vý�ka 
pod záv�sný hák je 35,9 m. Navr�ené rameno je�ábu �iní 35,0 m, kde na této vzdálenosti je maximální 
únosnost 1,6 tun. Je�áb bude umíst�n na západní stran� vnit�ního bloku SO 110, minimáln� 2,0 m od líce 
budovy. P�íkon je�ábu �iní 50 kVA. Na montá� v��ového je�ábu bude vyhrazen jeden pracovní den. Na 
montá� je zapot�ebí autoje�áb, který je zaji�t�n pov��enou spole�nost na montá� v��ového je�ábu. 

2.1.1 Návrh pot�ebné vý�ky 

H = h1 + h2 + h3 + h4  ����

�

�����

	�
���������������������������

h1 � nejvý�e polo�ená plocha pro osazení prvk� nebo ulo�ení materiálu 
h2 � manipula�ní vý�ka 
h3 � vý�ka p�emíst�ného b�emene 
h4 � vý�ka záv�su na háku je�ábu [13]  

H = (14,92+2,5) + 2,0 + 5,0 + 4,35 
H = 28,77 m 

pozn. h4: v=(tg 60°) *2,5 (vychází z geometrického tvaru záv�su � trojúhelník o základn� 5,0 m) 

- Dle technického listu výrobce, navrhuji vý�ku 35,9 m (vý�ka je�ábu po záv�sný hák). 
- Celková vý�ka je�ábu �iní:  

HJe�ábu1 = 35,9 + 1,5 (vý�ka od záv�sného háku po spodní líc ramene je�ábu) + 1,7 (vý�ka ramene je�ábu) 
+ 1,2 (vý�ka ukotvení k základové konstrukci) 

HJe�ábu1 = 40,3 m 
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Obr. 1.2 � Posouzení v��ového je�ábu LINDEN COMANSA LC 500 
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Obr. 1.3 � Posouzení v��ového je�ábu LINDEN COMANSA LC 500 

2.1.2 Náklady na provoz a pronájem 

- M�sí�ní nájemné:   40 000,- K�
- Doprava:    2x20 000,- K�
- Montá� a demontá� je�ábu:  2x100 00,- K�
- Revize je�ábu (ú�továno 1x):  10 000,- K�
- Sazba za 1 kWh:    4,98,- K� (ceník 2013 Pra�ská energetika) 
- Hodinová mzda je�ábníka:  250K�/hod  
- Poji�t�ní je�ábu (m�sí�ní sazba):  5000,- K�  

Výpo�et náklad� na provoz a pronájem: 

Doprava je�ábu:        40 000,- K�
Celkem náklady na montá� a demontá�:     200 000,- K�
Celkem za pronájem (po dobu hrubé stavby):  40 000 K� x 11 m�síc� =  440 000,- K�
Náklady na mzdy: ((8hod x 5dn� x 4 týdny) x 11m�síc�) x 250 =  440 000,- K�  
Poji�t�ní je�ábu:               11 x 5000 K� = 55 000,- K�
Náklady za el. energii:   50kW x 8hod x 0,75 koeficient vyu�ití x 4,98 K�/kWh
     x 220 dn� = 328 680,- K�  

Celkové náklady: 

40 000 + 200 000 + 440 000 + 440 000 + 55 000 + 328 680 = 1 503 680 K�  



   

2.2 V��ový je�áb WOLFF WK91 SL

Jako druhý v��ový je�áb bude postaven je
záv�sný hák je 51,0 m. Navr�ené rameno je
únosnost 1,5 tun. Je�áb bude sestaven v
120. P�íkon je�ábu �iní 
v prvním p�ípad� u v��ového je

2.2.1 Návrh pot�ebné vý�ky

Jeliko� jde o druhý v��ový je
5t, kde je celková navrhovaná vý�ka 40,3m. Z
výlo�níku od v��e prvního je
kozlíku je�ábu. Tyto vý�ky vyhoví, jeliko� minimální vzdálenost je 
jedná o 10,7 m.  

�������

���

����	��

���
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�áb WOLFF WK91 SL

�áb bude postaven je�áb typu WOLFF WK91 SL o celkové vý�ce 58,5
sný hák je 51,0 m. Navr�ené rameno je�ábu �iní 50,0 m. Na této navr�ené vzdálenosti je maximál

�áb bude sestaven v severní �ásti staveni�t� p�ibli�n� 5,0 m od zájmového objektu SO 
� �iní 40 kVA. P�i montá�i v��ového je�ábu bude op�t zapot
� ��ového je�ábu Linden Comansa. Na montá� bude vyhrazen celý pr

né vý�ky

��ový je�áb, je nutné po�ítat s celkovou vý�kou je�ábu Linden Comansa 5LC 4510 
5t, kde je celková navrhovaná vý�ka 40,3m. Z t�chto d�vod� se musí posoudit, zda vzdálenost konce 

��e prvního je�ábu a vzdálenost je�ábového háku od výlo�níku nebo lana jdoucího ke 
Tyto vý�ky vyhoví, jeliko� minimální vzdálenost je bráno jako 2,0 m, v

Obr. 1.4 Bezpe�né vzdálenosti je�áb�

�������

���

�������


��
������

��

�������

������

��

��������	
��������
���

�������������������������

WOLFF WK91 SL o celkové vý�ce 58,5 m, vý�ka pod 
iní 50,0 m. Na této navr�ené vzdálenosti je maximální 

� 5,0 m od zájmového objektu SO 
�t zapot�ebí autoje�ábu, jako 

ábu Linden Comansa. Na montá� bude vyhrazen celý pracovní den.

�ábu Linden Comansa 5LC 4510 
 se musí posoudit, zda vzdálenost konce 

ábového háku od výlo�níku nebo lana jdoucího ke 
bráno jako 2,0 m, v na�em p�ípad� se 

�������������������������
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Obr. 1.5 � Posouzení v��ového je�ábu WOLFF WK91 SL 



Obr. 1.6 � Posouzení v��ového je�ábu WOLFF WK91 SL 

Pozn. Maximální únosnost na 50,0 m je 1500kg 
         Maximální únosnost na vzdálenosti (39,0m) nejt���ího prvku (1930 kg) je 2090 kg 



2.2.2 Náklady na provoz a pronájem

- M�sí�ní nájemné:
- Doprava:
- Montá� a demontá� je
- Revize je�ábu (ú�
- Sazba za 1 kWh:
- Hodinová mzda je�
- Poji�t�ní je�ábu (m�

Výpo�et náklad� na provoz a pronájem

Doprava je�ábu: 
Celkem náklady na montá� a demontá�:
Celkem za pronájem (po dobu hrubé stavby
Náklady na mzdy:
Poji�t�ní je�ábu: 
Náklady za el. energii:
  

Celkové náklady: 

40 000 + 240 000 + 600 000 + 400

   

�������

�	�

��'����
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.2 Náklady na provoz a pronájem

ní nájemné:   60 000,- K�
   2x20 000,- K�

Montá� a demontá� je�ábu:  2x120 00,- K�
�ábu (ú�továno 1x):  10 000,- K�

Sazba za 1 kWh:    4,98,- K� (ceník 2013 Pra�ská energetika)
Hodinová mzda je�ábníka:  250 K�/hod  

�ábu (m�sí�ní sazba):  5000,- K�  

 na provoz a pronájem: 

     
ntá� a demontá�:    

po dobu hrubé stavby):  60 000 K� x 10 m�síc� = 
((8hod x 5dn� x 4 týdny) x 10m�síc�) x 250 = 
             10 x 5000 K� =
  40kW x 8hod x 0,75 koeficient vyu�ití x 4,98 K
  x 190 dn� = 227 088,- K�  

000 + 400 000 + 50 000 + 227 088 = 1 557 088 K�

	������

���
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 (ceník 2013 Pra�ská energetika)

40 000,- K�
240 000,- K�
600 000,- K�
400 000,- K�  
50 000,- K�

40kW x 8hod x 0,75 koeficient vyu�ití x 4,98 K�/kWh

�������

�����������������

������

����

� !����"#�

���#$�%�&



2.3 Záv�r 

Pro výstavbu zájmového objektu SO 120
WOLFF WK91 SL o celkové vý�ce 58,5 m a délkou ramen
5t o celkové vý�ce 40,3 m a délkou ramene 35,0 m.  
náro�nosti prostoru staveni�t
je�ábu zajistí rychlou a plynulou výstavbu s

Varianty s vyu�itím autoje�
z d�vodu malé plochy pro pojezd autoje
projektované nuly a rozsáhlosti objektu p
v��ových je�áb�. 

Dal�í varianty, jako jsou nap
náro�nosti na prostor, kterým staveni�t

Ceny byly stanoveny po telefonické konzultaci s

2.3.1 Finan�ní zhodnocení

  

Celkové náklady na pronájem a provoz v
Typ je�ábu 

Pronájem 
Montá� a demontá� 
Doprava 
El. energie 
Mzdy 
Poji�t�ní 
Celkem ����

�������

���

����'	�
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Pro výstavbu zájmového objektu SO 120 Budova �B� bude vyu�ito dvou v�
WOLFF WK91 SL o celkové vý�ce 58,5 m a délkou ramene 50,0 m a je�ábu Linden Comansa 5LC 4510 
5t o celkové vý�ce 40,3 m a délkou ramene 35,0 m.  Výb�r v��ových je�ábu je vhodný z

sti prostoru staveni�t�, v�t�inu plochy zabírá zájmový objekt SO 120. 
rychlou a plynulou výstavbu s dosta�ující efektivností dodávky materiálu.

vyu�itím autoje�ábu pro vertikální manipulaci byl hned v prvním p
vodu malé plochy pro pojezd autoje�ábu, celkové vý�ce objektu s nejvy��ím bodem cca 15,0 m od 

projektované nuly a rozsáhlosti objektu p�ibli�n� 47 m x 40 m. Autoje�áb bude vyu�it pouze pro výstavbu 

jako jsou nap�íklad je�áby s pojezdovou dráhou, byly také zamítnuty a to z
nosti na prostor, kterým staveni�t� nedisponuje. 

Ceny byly stanoveny po telefonické konzultaci s Ing. Michal Fulín, spole�nost EUCON s.r.o.

zhodnocení

Celkové náklady na pronájem a provoz v��ových je�ábu:
LINDEN COMANSA 5 LC 4510 WOLFF WK91 SL

440 000 600 000
200 000 240 000
40 000 40 000 

328 680 227 088
440 000 400 000
55 000 50 000 

1 503 680 1 557 088


��������
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Budova �B� bude vyu�ito dvou v��ových je�ábu a to je�ábu 
�ábu Linden Comansa 5LC 4510 
�ábu je vhodný z d�vodu velké 

t�inu plochy zabírá zájmový objekt SO 120. Výb�r dvou v��ových 
ující efektivností dodávky materiálu.

prvním po�átku zavrhnut a to 
nejvy��ím bodem cca 15,0 m od 

�áb bude vyu�it pouze pro výstavbu 

pojezdovou dráhou, byly také zamítnuty a to z d�vodu velké 

�nost EUCON s.r.o.

WOLFF WK91 SL Celkem ����

1 040 000 
440 000 
80 000 

555 768 
840 000 
105 000 

57 088 3 060 768 
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1. SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovení stavby A+B - Rekonstrukce a dostavba centrální �ásti areálu Ústavu organické chemie 
a biochemie AV �R, v.v.i. v Praze Dejvicích uzav�ená dle ustanovení § 536 a následujícího zákona �. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (od 1. 1. 2014 nahrazuje sou�asný zákoník 
nový zákon �. 90/2012 Sb). Mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel 

Ústav organické chemie a biochemie AV �R, v.v.i. 
Flemingovo nám�stí 542/2 
166 10, Praha 6 
I�O: 
DI�: 

Osoba pov��ená jednáním za stranu objednatele: 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 

Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail): 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 

Bankovní spojení: 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 

1.2 Zhotovitel 

Název spole�ností: 

Vysoké u�ení technické v Brn�
Fakulta Stavební 

Adresa spole�nosti: 

Veve�í 331/95, 
602 00 Brno 

Osoba pov��ená jednáním za stranu zhotovitele: 

Ing. Boris Biely 

Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail): 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 

Bankovní spojení: 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 
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2. P�EDM�T SMLOUVY 

2.1 Dle zákona �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� je p�edm�tem 
 smlouvy Rekonstrukce a dostavba centrální �ásti areálu Ústavu organické chemie a biochemie 
 AV �R, v.v.i. v Praze Dejvicích. Objednatel se zavazuje

2.2 Název a místo stavby: 
 A+B - Rekonstrukce a dostavba centrální �ásti areálu Ústavu organické chemie a biochemie 
 AV �R, v.v.i., Praha 

 M�stská �ást Praha 6 � Dejvice, katastrální území Dejvice 
 Rozkládající se na p.�.: 638/1, 638/2, 638/3, 639, 640, 641/1, 641/3, 641/4, 641/5, 641/11, 
 641/12, 4270, 4271, 4281 
  
2.3 Zhotovitel provede dílo sám, bez ú�asti t�etích osob. 
 Pozn.: Za ú�asti t�etích osob, odpovídá objednateli díla sám a pln� za p�edm�t této smlouvy a 
 ostatní ze smlouvy vyplívající závazky. 

2.4 Objednatel je povinen dle bodu 5. dodr�ovat termíny splatnosti faktur, tak jako ostatní 
 ustanovení této smlouvy 

2.5 Zhotovitel potvrzuje, �e  pro v�echny pracovní postupy pln�ní této smlouvy má pot�ebnou 
 kvalifikaci i technické vybavení, je� je pot�ebné pro realizaci díla. 

2.6 Dílo bude zhotovitelem provedeno v plném rozsahu dle p�edaných podklad�, jimi� jsou: 
 - Projektová dokumentace (déle jen PD) stavby v plném rozsahu a kvalit�, v�etn� jejich p�íloh a 
 p�edepsaných dokument�. Projektová dokumentace vypracovaná: 
  
 Spole�nost: 

 SATER � PROJEKT, s. r. o. 

 Adresa a kontaktní údaje: 

 Plynárenská 671, 
 280 00 Kolín 4 

 - Nabídkový rozpo�et zhotovitele (cenová nabídka), který tvo�í sou�ást této smlouvy, 
 - Stavební povolení vydané dne ��������  

2.7 Podmínky kladené na kvalitu jsou ur�eny právními p�edpisy, jako� jsou �eské technické normy 
 (dále jen �SN), evropské normy (dále jen EN), evropské technické schválení (dále jen ETA) 
 apod. související s pln�ním smlouvy. Kvalitativní podmínky musí být dodr�ovány a zhotovitel se 
 zavazuje, �e p�edm�t pln�ní bude mít po stanovenou dobu p�edepsané vlastnosti. P�i realizaci se 
 musí pou�ívat jenom takové materiály, za�ízení nebo pop�ípad� technologie, které jsou pro 

�eskou republiku schváleny a mají osv�d�ení o jakosti. 

2.8 Zhotovitel potvrzuje, �e byl seznámen s celým rozsahem zadaného díla, jako� to i s technickými, 
 kvalitativními pop�ípad� jinými podmínkami uvedené v PD.  

2.9 Smlouva stanovuje, �e p�ípadné zm�ny nebo vícepráce vzniklé p�i realizaci díla se budou �e�it 
 pouze s objednatelem.  
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3. DODACÍ LH�TA, P�EDÁNÍ A P�EVZETÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce dnem 17. 12. 2013 (dle zadávacích podklad�). 
 Zhotovitel se dále zavazuje k dokon�ení a p�edání díla do 12. 3. 2015 (Pouze hrubá stavby 
objektu SO120). Objednatel se zavazuje k pln�ní podmínek uvedených ve �lánku 5. této 
smlouvy, na nich� je závislé v�asné spln�ní díla. 

3.2 Za zhotovení díla se pova�uje jeho dokon�ení bez z�ejmých nedod�lk� a p�edáním díla. 
 Objednal je povinen p�evzít dílo, jestli�e nebude vykazovat zjevné vady. Výjimkou pro p�evzetí 
 díla jsou drobné vady, které nebrání �ádnému u�ívání a nesni�ují jeho kvalitu.  

3.3 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k p�edání a p�evzetí díla v míst� pln�ní a to 
 14 dn� p�edem. P�i p�edání a p�evzetí díla bude zhotoven protokol podepsaný ob�ma 
 smluvními stranami, který bude slou�it jako doklad o ukon�ení díla. Protokol o p�edání 
a p�evzetí díla bude obsahovat soupis v�ech p�ípadných nedod�lk� a vad s termíny jejich 
 odstran�ní. Dále bude obsahovat výslovný uvedení, zda objednatel dílo p�ejímá nebo ne. Pokud 
 objednatel dílo nep�evezme, musí být uvedeno z jakých d�vod�. 

3.4 Ve�kerá vlastnické právo p�echází ke zhotovenému dílu ze zhotovitele na objednatele, a� po jeho 
 úplném zaplacení. 

3.5 Po podepsání protokolu o p�edání a p�evzetí díla mezi ob�ma smluvními stranami p�echází 
 nebezpe�í �kody na celém díle na objednatele. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena mezi smluvními stranami je sjednaná dle � 2 zákonu �. 529/90 Sb., o cenách, ve zn�ní 
 pozd�j�ích p�edpis�, jako cena smluvní a je ur�ující dle cenové kalkulace zhotovitele 
 polo�kovým rozpo�tem. Její vý�e �iní: 

Náklady na výstavbu hrubé stavby:  101 976 798 K� bez DPH 
Náklady na stavbu dle THU:  129 794 602 K� bez DPH 

4.2 Cena je uvedená jako nejvý�e p�ípustná. Cena zahrnuje ve�keré práce a náklady pot�ebné ke 
 spln�ní díla. Navý�ení náklad� musí být prokazatelné fakturací a nejprve projednáno 
 s objednatelem.  

4.3 Zm�ny smluvní ceny: 

  Smluvní cena m��e být sní�ena: 
- v p�ípad� sní�ení rozsahu n�kterých prací dohodnutém ob�ma stranami se 

zapsáním do stavebního deníku, 
- v p�ípad� sní�ení ceny energie, plynu nebo jiných médií pot�ebných k 

provedení díla, 
- v p�ípad� sní�ení cen materiál�, 
- v p�ípad� sní�ení cen vstup� na základ� zm�ny kurzu m�ny, r�stu inflace apod. 
- sní�ením cen prací nebo poskytnutím slev ze strany zhotovitele, 
- po dohod� obou stran. 

  Smluvní cena m��e být zvý�ena: 
- v p�ípad� da	ové �i jiné legislativní zm�ny v pr�b�hu doby pln�ní, 
- v p�ípad� zvý�ení ceny energie, plynu nebo jiných médií pot�ebných k 

provedení díla, 
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- v p�ípad� zvý�ení cen materiál�, 
- v p�ípad� zvý�ení cen vstup� na základ� zm�ny kurzu m�ny, r�stu inflace 

apod. 
- po dohod� obou stran. 

4.4 Zvý�ení nebo sní�ení ceny je mo�né pouze po odsouhlasení zm�nového listu, který stvrdí ob�
 smluvní strany podpisem. 

4.5 Vícepráce musí být odsouhlaseny ob�ma smluvními stranami a to v�dy p�ed samotnou realizací 
 víceprací. 

4.6 P�ípadné vícepráce, zji�t�né a� po realizaci, zhotovitel vypí�e dle skute�ného provedení 
 s p�ilo�eným kontrolním výpo�tem a musí být odsouhlasen objednatelem. 

4.7 Nastane-li p�ípad, �e se nebudou n�které práce z nabídkového rozpo�tu realizovat, nebo dojde 
 k pou�ití speciální dodávky materiál� o ni��í cen�, ne� je uvedeno v nabídkovém rozpo�tu, dojde 
 k ode�tení cenového rozdílu. Tím to cenovým rozdílem bude smluvní cena upravena. 

4.8 DPH bude zhotovitel ú�tovat ve vý�i odpovídající zákonné sazb� dan� v dob� realizace díla. 

4.9 Zhotovitel se zavazuje k faktu, �e disponuje prost�edky v takové mí�e, aby provedl pln�ní 
 p�edm�tu této smlouvy, a to v plné vý�i smluvní ceny díla. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1 Objednatel bude cenu díla vyplácet m�sí�ními fakturacemi na základ� soupis� provedených 
 prací odsouhlasené technickým dozorem investora. Splatnost vystavených doklad� je stanovena 
 na 30 dn� ode dne jejího doru�ení. 

5.2 Zhotovitel nemá nárok na vyplacení zálohy od objednatele. 

5.3 Sou�ástí dohody o platebních podmínkách mezi smluvními stranami je také zádr�né, které je 
 stanoveno na 2% ceny díla. Zádr�né m��e být provedeno ze strany objednatele, následné 
 uvoln�ní bude provedeno a� po odstran�ní vad a nedod�lk�. 

5.4 Jestli�e nedojde k odstran�ní vad a nedod�lk� ve stanoveném termínu ze strany zhotovitele, bude 
 zádr�né vyu�ito k zaplacení oprav. 

5.5 Dojde-li mezi smluvními stranami k rozep�i ve smyslu odsouhlasení mno�ství, druhu nebo cen 
 provedených prací, je zhotovitel oprávn�n vystavit faktury pouze na práce a dodávky, u nich� 
 nedo�lo k rozporu. 

5.6 V p�ípad� vy�e�ení rozporu pomocí znaleckého posudku, nesou ob� strany finan�ní náklady na 
 vypracování stanoviska rovným dílem. Stanovisko je pro ob� smluvní strany závazné. Na ur�ení 
 nezávislého znalce se musí ob� strany dohodnout. 
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6. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVÁD�NÍ DÍLA 

6.1 V�echny skute�nosti spjaté s pln�ním p�edm�tu smlouvy, zvlá�t� �asové údaje postup�
 provád�ných prací a údaje o jejich kvalit�, je zhotovitel povinen pr�b��n� zapisovat do 
 stavebního deníku. 

6.2 technický dozor objednatele má právo a povinnost sledovat pr�b�h výstavby, vyjád�it se 
 k zápis�m do stavebního deníku, kontrolovat kvalitu provedených prací a má pravomoc p�eru�it 
 provád�ní díla, v d�vodném p�ípad�. Zhotovitel je povinen za tím to ú�elem umo�nit 
 technickému dozoru objednatele prohlídku staveni�t�, kontrolu provedených prací a stavebních 
 doklad�. 

6.3 Odchylky od projektové dokumentace, jako� jsou nap�íklad zm�ny materiál� k zabudování, které 
 nem�ní dohodnuté �e�ení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. 
 V p�ípad� potvrzení objednatelem a projektantem nelze takovou zm�nu pova�ovat za vadu díla. 

6.4 Zhotovitel má povinnost dle po�adavk� objednatele p�izvat jeho technický dozor k p�ejímce 
 konstrukce p�ed tím, ne� budou dal�ím pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se 
 stanou nep�ístupnými. 

6.5 Bude-li objednatelem zji�t�no, �e zhotovitel provádí dílo v rozep�i se svými povinnostmi, je 
 objednatel oprávn�n do�adovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným 
 pln�ním a dílo provád�l �ádným zp�sobem. 

6.6 Bude-li zhotovitelem zji�t�no p�i provád�ní díla skryté p�eká�ky, které znemo�	ují provedení 
 díla vhodným zp�sobem, je povinen oznámit to bez zbyte�ných odklad� objednateli a navrhnout 
 mu zm�nu díla.  

7. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

7.1  Objednatel je povinen zajistit dokumenty a to p�edev�ím stavební povolení pro vý�e uvedený 
 p�edm�t pln�ní. Dále zajistí projektovou dokumentaci pro stavební povolení, vyty�ení 
 sm�rových a vý�kových bod� staveni�t�. 

7.2 Objednatel je povinen umo�nit zhotoviteli u�ívat plochy pozemk� a areál� staveni�t�, které jsou 
 nutné pro pot�eby za�ízení staveni�t�. 

7.3 Objednatel zajistí místa pro m��ený odb�r vody a elekt�iny pot�ebné pro pln�ní díla. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje p�i pln�ní díla postupovat a respektovat p�edpisy, po�adavky a 
 doporu�ení jako� jsou: 

- Stavební zákon a jeho provád�cí p�edpisy 
- Ustanovení o bezpe�nosti práce a za�ízení p�i stavebních pracích 
- Technických norem (�SN), technických list� výrobce 
- Ekologické a jiné p�edpisy vztahující se k problematice ochrany �ivotního prost�edí 

7.5 Zhotovitel je odpov�dný za po�ádek a �istotu na staveni�ti a v jeho blízkém okolí. Vzniklé 
 odpady a ne�istoty p�i provád�ní díla je povinen na své náklady odstranit. 
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7.6 Jak je v bod� 6.1 zmín�no, je zhotovitel povinen �ádn� vést stavební deník a to ode dne p�edání 
 staveni�t�. Zápisy budou provád�ny ve t�ech kopiích. Povinnost zhotoviteli kon�í dnes 
 kolauda�ního �ízení nebo odstran�ním vad a nedod�lk� uvedené v zápise o p�edání a p�evzetí 
 staveni�t�. Zápisy do stavebního deníku mohou provád�t jen oprávn�né osoby, jako� jsou 
 stavbyvedoucí, stavební mist�i, pov��ený pracovník objednatele, technický dozor, pop�ípad�
 orgány státní právy. 

7.7 Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník na stavb� a to po dobu provád�ní prací a musí být 
 trvale p�ístupný.  

7.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho technický dozor ke kontrole provedených 
 prací, které budou p�ekryty a to minimáln� 3 dny p�ed dal�ím postupem prací, je� je zakryjí. 

7.9 Po p�edání díla je zhotovitel povinen vyklidit plochy staveni�t� a provést úklid t�chto ploch a to 
 do 14 - ti dn�. 

7.10 Oprávn�ní zástupci objednatele jsou: 
  
 pro smluvní zále�itosti: �����������������������������. 
 pro výkon technického dozoru: ��������������������������. 
 pro výkon autorského dozoru projektanta: ���������������������... 

7.11 Oprávn�ní zástupci zhotovitele jsou: 

 pro smluvní zále�itosti: �����������������������������. 
 pro realizace stavby (stavbyvedoucí): �����������������������... 

8. ZÁKURA ZA JAKOST 

8.1 Zhotovitel p�ejímá záruku za dílo a to po dobu 60 m�síc�. 

8.2 Záru�ní doba nabývá platnosti dnem p�edání díla. Tím je my�leno p�edání a p�evzetí díla, 
 pop�ípad� po odstran�ní vad a nedod�lk�. 

8.3 Objednatel se zavazuje, �e bude zhotoviteli umo�n�n p�ístup do objektu za ú�elem oprav, 
 odstran�ní vad a nedod�lk�. 

8.4 Projeví - li se v záru�ní dob� vady nebo poruchy na díle, je zhotovitel povinen reagovat na výzvu 
 objednatele nejpozd�ji do 3 dn� od jeho doru�ení. Po dohod� obou smluvních stran na náprav�, 
 je povinností zhotovitele provést opravy do 14 dn� od data dohody mezi smluvními stranami. 
 Zhotovitel provede nápravy na svoje náklad. Bude � li zji�t�n záva�n�j�í charakter vad a 
 odstran�ní by vy�adovalo del�í lh�tu oprav, pak se ob� smluvní strany mohou dohodnout na 
 prodlou�ení lh�ty pro nápravu. V�e musí bít písemn� zdokumentováno.  

8.5 U výrobk� nebo konstrukcí, kde prob�hla oprava, se prodlu�uje záru�ní doba o 6 m�síc� od data 
 p�edání oprav. 

8.6 V p�ípad� neodstranitelných vad je objednatel oprávn�n po�adovat slevu z ceny za dílo a to ve 
 vý�i 10 %.  
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9. MAJETKOVÉ SANKCE 

9.1 P�i nedodr�ení termínu splatnosti faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úroky prodlení 
 vy vý�i 0,05 % z dlu�né �ástky za ka�dý kalendá�ní den prodlení. 

9.2 P�i nedodr�ení termínu ukon�ení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve vý�i 
 0,05% za ka�dý kalendá�ní den prodlení. 

9.3 Nedodr�í � li zhotovitel termín vyklizení staveni�t� v p�edepsané lh�t� dle bodu 7.9 této 
 smlouvy, má objednatel právo fakturovat zhotovitele smluvní pokutu za ka�dý den prodlení a to 
 ve vý�i 10 000,- K�

9.4 Nereaguje � li zhotovitel na výzvu objednatele k odstran�ní vad v dohodnutém termínu dle bodu 
 8.4 této smlouvy, má objednatel právo pov��it t�etí stranu k odstran�ní t�chto vad. Náklady na 
 nápravu budou ú�továny zhotoviteli. Nastane � li tato situace, je zhotovitel povinen zaplatit 
 objednateli, bráno jako smluvní pokutu, 10% z celkové �ástky vyú�tování oprav. Zhotovitel je 
 povinen platbu uhradit nejpozd�ji do 30 dn� od obdr�ení vyú�tování od objednatele. 

10. ODTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1 Nastane � li poru�ení n�kterých z ujednání této smlouvy, jsou ob� smluvní strany oprávn�ny 
 k odstoupení od smlouvy. 

10.2 Zhotovitel je oprávn�n odstoupit od smlouvy v p�ípad�, �e objednatel nedodr�í termín p�edání 
 staveni�t�, podkladní dokumentace a dokument� pot�ebných k zapo�etí provád�ní p�edm�tu 
 smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je povinen v p�ípad� odstoupení od smlouvy, uvést staveni�t� do takového stavu, aby 
 mohl jiný nastupující zhotovitel bez problém� plynule pokra�ovat v provád�ní stavby. 

10.4 D�vody pro odstoupení od smlouvy: 
- Zhotovitel (spole�nost pov��ena výstavbou) je v konkurzním �ízení, zhotovitel není 

schopen dodr�et smluvní podmínky, má obstavený majetek 
- Zhotovitel se vá�n� odchyluje od p�edpis� a norem 
- Zhotovitel soustavn� a hrub� poru�uje provozní podmínky na pracovi�ti, ke kterým se 

zavazuje v bod� 7.4 této smlouvy 
- Zhotovitel neplní obsah díla v plném jeho rozsahu 

10.5 Odstoupí � li objednatel od smlouvy z jiných d�vod�, ne� jsou uvedeny vý�e nebo d�vod neudá, 
 je povinen ponechat zhotoviteli zálohu, pokud mu byla proplacena. Zhotovitel m��e po�adovat 
 finan�ní vyrovnání za provedené práce, jejich sou�et p�evy�uje vý�i zálohy. 

10.6 Odstoupí � li od smlouvy zhotovitel, je povinen proplacenou zálohu vrátit objednateli v plné vý�i 
 a to do 30 dn� od odstoupení od smlouvy. 

10.7 V p�ípad�, �e n�která ze smluvních stran zjistí skute�nost, �e nejsou schopni �ádného pln�ní 
 smlouvy, je její povinností to neprodlen� oznámit druhé stran� a p�istoupit ke smluvnímu 
 jednání.  
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11. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

11.1 Ob� smluvní strany se dohodly, �e právní vztahy mezi nimi vyplívající z této smlouvy se �ídí 
 obchodním zákoníkem.  

11.2 Zm�ny a dopl	ky vázající k pln�ní díla se musí být provád�ny pouze písemn� se souhlasem obou 
 stran. 

11.3 Smluvní strany prohla�ují, �e tato smlouva byla sepsána dle práv a svobodné v�le obou 
 smluvních stran a v �ádném p�ípad� v tísni ani za jednostrann� nevyhovujících podmínek. 

11.4 Smlouva obsahuje 10 stran + p�ílohy a je vyhotovena ve �ty�ech stejnopisech, z nich� ka�dá 
 smluvní strana obdr�í po dvou. 

P�ílohy: 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 
������������������������������������������.. 

V Praze dne: ������������ 

��������������.    �������������� 
       osoba oprávn�ná jednat                         osoba oprávn�ná jednat 
             za zhotovitele       za zhotovitele 
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1. ZÁKLADNÍ INFOTMACE 

1.1 Zam��ení specializace 

V rámci specializace se zam��ím na nejvhodn�j�í výb�r vnit�ních st�n stavebního objektu SO 120 Budova 
�B�. Na stavebním trhu se vyskytuje mnoho materiál� a technologií ur�ené pro stavitelství. Pro ná� p�ípad 
si vybereme n�které materiály, z kterých by bylo mo�né zhotovit vnit�ní st�ny (p�í�ky). Porovnávat 
budeme materiály pro keramické p�í�ky (d�lené na brou�ené cihly zd�né na klasickou maltu a brou�ené 
cihly zd�né na p�nu Porotherm Dryfix), p�í�ky z cihel plných, p�í�ky z pórobetonu, p�í�ky z tvárnic 
Ytong a sádrokartonové p�í�ky. Nejprve se zam��íme na výhody a nevýhody vybraných stavebních 
materiál� a posléze si porovnáme jejich vlastností. Posuzované vlastnosti budou: akustické vlastnosti, 
tepelné vlastnosti, po�ární odolnost, pevnost, objemová hmotnost, rychlost provád�ní (pracnost pro 
výstavbu), cena a vhodnost vyu�ití pro dané prost�edí. K ur�ení nejvhodn�j�ího kandidáta zavedeme 
bodový systém od 1 do 10, kde hodnota 10 znamená nejvíce bod�. 

1.2 Charakteristika objektu 

Jedná se o monolitický �elezobetonový skelet. Budova má 7 podla�í, t�i podzemní a �ty�i nadzemní. 
P�dorysný tvar podzemních podla�í je obdélník 39x36m. V nadzemních podla�ích je tvar p�dorysu 
zm�n�n na sférický rovnoramenný trojúhelník s délkou základny 42m a vý�kou 37m.  Zalo�ení je 
provedeno na základové desce tlou��ky 500mm zesílené pod sloupy hlavicemi prom�nné tlou��ky. 
Maximální tlou��ka hlavic je 1150mm. Sv�tlá vý�ka podla�í se pohybuje v rozmezí od 2,65 v 1.PP a� po  
3,6m v nadzemních podla�ích.  
  
Svislé nosné konstrukce tvo�í �elezobetonové sloupy v ocelové chráni�ce z  trubek 508/16 a 559/16. 
V suterénních podla�ích jsou sloupy dopln�ny o �elezobetonovou obvodovou st�nu konstantní tlou��ky 
300mm.  

Stropní desky jsou h�ibové, v podzemních podla�ích mají tlou��ku 220mm, v nadzemních podla�í 
270mm. Hlavice nad sloupy jsou sní�eny 200mm pod stropní desku. Nad poslední �elezobetonovou 
desku stropu nad 4.NP vystupuje �B dojezd výtahu dopln�ný technickými místnostmi a protihluková 
st�na ohrani�ující prostor VZT jednotek. Tyto konstrukce jsou ocelové. Nezastav�ný obvodový pás 
st�echy je navr�en jako pochozí zelená st�echa. Obvodový plá�� budovy je navr�en jako lehký.   

1.3 Ú�el objektu 

Budova �B� je v rozhodující nadzemní �ásti v�nována laborato�ím organické chemie s návazností na 
vyhodnocovací pracovi�t�, prostory vedení jednotlivých tým� a nezbytné zázemí. 
V budov� je krom� laboratorních pracovi�� organické chemie situováno skladové zázemí, serverovna 
teoretické chemie, sklad knih, gará�e a technologické zázemí pro ob� budovy �A� a �B� zahrnující 
zejména za�ízení vzduchotechnická a chladící. [1] 



2. POROVNÁNÍ VLATNOSTÍ 

2.1 Výhody a nevýhody  

�
. 

MATERIÁL VÝHODY VYNÝHODY HODNOCENÍ 

1 Keramické brou�ené zd�né na 
tenkovrstvou maltu 

- Snadné zd�ní na pero a drá�ku 
- Rozm�ry v modulovém systému 
- Vysoká pevnost zdiva v tlaku 
- Hygienicky nezávadné 

- Vysoká hmotnost prvk�
- V�t�í tlou��ka omítek 
- Mokré zd�ní 
- Pracn�j�í krácení prvk�

8 

2 Keramické brou�ené zd�né na 
p�nu Porotherm Dryfix 

- Snadné zd�ní na pero a drá�ku 
- Snadné a rychlé zd�ní (-50% ku klasickému 

zd�ní) 
- Vysoká pevnost zdiva v tlaku 
- Suché zd�ní (p�na Dryfix) 
- Mo�nost zd�ní i ni��ích teplotách (-5°C) 
- Absence tepelných most� ve spárách 
- Hygieicky nezávadné 
- Rozm�ry v modulovém systému 

- Vysoká hmotnost prvk�
- V�t�í tlou��ka omítek 
- Pracn�j�í krácení prvk�

9 

3 Keramická zd�ná na klasickou 
maltu 

- Snadné zd�ní pero a drá�ka 
- Rozm�ry v modulovém systému 
- Vysoká pevnost v tlaku 
- Hygienicky nezávadné 

- Vysoká hmotnost 
- V�t�í tlou��ka omítek 
- Pracn�j�í krácení prvk�
- Mokré zd�ní 

7 

4 Tradi�ní cihla plná pálená - Vysoká pevnost 
- Vy��í akustické vlastnosti 
- Vy��í po�ární odolnost 

- Nasákavost 
- Pracné zd�ní 
- Mokré zd�ní 

5 

5 Porobeton Ostrava a.s. - Snadné a rychlé zd�ní 
- Dobré tepeln� a zvukov� izola�ní vlastnosti 
- Snadná opracovatelnost 
- P�esnost zd�ní 
- Hygienicky nezávadné 

- Ni��í pevnost 
- Mokré zd�ní 
- K�ehkost jednotlivých prvk� (ni��í 

mechanická odolnost) 

8 



- Vhodný podklad pro omítání 
- Nízká hmotnost 

6 Bílý porobeton YTONG - Snadné a rychlé zd�ní 
- Dobré tepeln� a zvukov� izola�ní vlastnosti 
- Snadná opracovatelnost 
- P�esnost zd�ní 
- Vhodný podklad pro omítání 
- Hygienicky nezávadné 
- Nízká hmotnost 

- Ni��í pevnost 
- Mokré zd�ní  
- K�ehkost jednotlivých prvk� (ni��í 

mechanická odolnost) 

7,5 

7 Sádrokarton - �iroký sortiment sádrokartonových desek dle 
pou�ití v daném prost�edí 

- Nízká hmotnost 
- Hygienicky nezávadný 
- Suchá montá� 
- Rychlá montá� 
- Odpadá omítání 
- Recyklovatelný 

- Ni��í tepeln� a akustické vlastnosti (nutnost 
tepelné a akustické izolace) 

- Ni��í pevnost 
- Nelze vyu�ít pro p�íli� vlhké prost�edí 
- Nízká mechanická odolnost 

6,5 
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2.2 Akustické vlastnosti 

Akustické vlastnosti jsou jedny z nejd�le�it�j�ích kritérií pro hodnocení. Dle ú�elu zam��ení stavebního 
objektu SO 12 Budova �B� je vhodné v podzemních patrech vyu�ít stavebních materiál� s dobrými 
akustickými vlastnosti, jeliko� je zde plánováno umíst�ní t��ké laboratorní techniky zp�sobující 
nadm�rnou hlu�nost. V nadzemních patrech u� takové nároky kladeny nejsou, jeliko� je zde plánováno 
s kancelá�emi a výzkumnými pracovi�ti bez hlu�né techniky. 
  

�. MATERIÁL AKUSTICKÁ NEPR�ZVU�NOST 
[dB] 

HODNOCENÍ 

1 Keramické brou�ené zd�né 
na tenkovrstvou  maltu 

42 7,5 

2 Keramické brou�ené zd�né 
na p�nu Porotherm Dryfix 

42 7,5 

3 Keramické zd�né na 
klasickou maltu 

44 7 

4 Tradi�ní cihla plná pálená 56 9 
5 Porobeton Ostrava a.s. 38 6,5 
6 Bílý porobeton YTONG 41 7 
7 Sádrokarton 49 (s vyu�itím modré akustické desky 

-zále�í dle skladby p�í�ky) 
9 

2.3 Tepeln� izola�ní vlastnosti 

Tepeln� izola�ní vlastnosti zjistíme ze sou�initele prostupu tepla U [W/(m2.K)] a tepelného odporu  
R [m2.K/W]. Na hodnocení tepeln� izola�ních vlastností není kladen velký d�raz, jeliko� materiál 
posuzujeme pouze pro prost�edí v interiéru. 

�. MATERIÁL SOU�INITEL PROSTUPU 
TEPLA U [W/(m2.K)] 

TEPELNÝ 
ODPOR 

R [m2.K/W] 

HODNOCENÍ 

1 Keramické brou�ené 
zd�né na tenkovrstvou  
maltu 

1,25 bez omítek 
1,2 s omítkou 

0,53 
0,58 

6,5 

2 Keramické brou�ené 
zd�né na p�nu 
Porotherm Dryfix 

1,25 bez 
1,20 s om. 

0,53 
0,58 

6,5 

3 Keramické zd�né na 
klasickou maltu 

1,30 bez 
1,25 s om. 

0,51 
0,55 

6,5 

4 Tradi�ní cihla plná 
pálená 

1,65 0,39 5 

5 Porobeton Ostrava 
a.s. 

0,71 1,27 8 

6 Bílý porobeton 
YTONG 

0,69 1,15 8 

7 Sádrokarton (zále�í na skladn� p�í�ky) 
M��eme se dostat na hodnoty  

cca 0,5 

(zále�í na skladn�
p�í�ky) 

2,5 

9 
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2.4 Po�ární odolnost 

Po�ární odolnost zhodnotíme podle zat�íd�ní materiálu do t�íd ho�lavosti stavebních hmot s po�ární 
odolností uvedenou v minutách. Zat�íd�ní podle �SN EN 13501-2. 

�. MATERIÁL KVALIFIKA�NÍ T�ÍDA 
ODOLNOSTI 

PO�ÁRNÍ 
ODOLNOST 

 [minuty] 

HODNOCENÍ 

1 Keramické brou�ené 
zd�né na tenkovrstvou  
maltu 

A1 - neho�lavé EI 180 DP1 9 

2 Keramické brou�ené 
zd�né na p�nu 
Porotherm Dryfix 

A1 - neho�lavé EI 120 DP1 8 

3 Keramické zd�né na 
klasickou maltu 

A1 - neho�lavé EI 180 DP1 9 

4 Tradi�ní cihla plná 
pálená 

A1 - neho�lavé EI 120 DP1 8 

5 Porobeton Ostrava 
a.s. 

A1 - neho�lavé EI 120 DP1 8 

6 Bílý porobeton 
YTONG 

A1 - neho�lavé EI 180 DP1 9 

7 Sádrokarton A2 � nesnadno ho�lavé EI 60 DP2* 7-9 

* m��e být a� EI 180, zále�í na skladb� p�í�ky. Vyu�ití Protipo�árního sádrokartonu. U podhledu 
uvád�no EI 30 

2.5 Pevnost materiálu 

Posuzujeme pouze výpl�ové zdivo, proto je hodnocení druho�adé. Nosnou �ást stavebního objektu tvo�í 
�elezobetonové sloupy a �elezobetonové obvodové st�ny. 

�. MATERIÁL PEVNOST 
V TLAKU 
[N/mm2] 

CHARAKTERISTICKÁ 
PEVNOST V TLAKU fk

 [N/mm2] 

HODNOCENÍ 

1 Keramické 
brou�ené zd�né na 
tenkovrstvou  maltu 

10 4,37 8 

2 Keramické 
brou�ené zd�né na 
p�nu Porotherm 
Dryfix 

10 2,05 7,5 

3 Keramické zd�né 
na klasickou maltu 

10 4,74 8 

4 Tradi�ní cihla plná 
pálená 

15 4,86 8 

5 Porobeton Ostrava 
a.s. 

2 1,5 6,5 

6 Bílý porobeton 
YTONG 

2,8 1,92 6,5 

7 Sádrokarton 1,7 0,82 5 
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2.6 Objemová hmotnost 

Hodnoty objemové hmotnosti je jeden z nejd�le�it�j�ích vlastností materiálu. Z hodnost objemové 
hmotnosti m��eme ur�it celkovou hmotnost prvku a následn� pracnost. Hmotnost tak ovliv�uje dopravu 
materiálu do místa pou�ití. Mluvíme tedy o mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní doprav�. �ím leh�í 
materiál, tím men�í náklady na dopravu (ni��í spot�eba pohonných látek a energií). �ím leh�í materiál, 
tím rychlej�í výstavba (men�í pracnost pro pracovníka). �ím leh�í materiál, tím men�í zatí�ení na nosné a 
základové konstrukce. 

�. MATERIÁL OBJEMO
VÁ 

HMOSTN
OST 

[kg/m3] 

CELKOVÁ 
HMOTNOST 

JEDNOHO PRVKU 
 [kg] 

HMOTNOST 
JEDNÉ 

PALETY 
[kg] 

HODNOCENÍ 

1 Keramické 
brou�ené zd�né 
na tenkovrstvou  
maltu 

850 14,7 1210 7 

2 Keramické 
brou�ené zd�né 
na p�nu 
Porotherm 
Dryfix 

850 14,7 1210 7 

3 Keramické zd�né 
na klasickou 
maltu 

870 14,4 1182 7 

4 Tradi�ní cihla 
plná pálená 

1900 4,7 300*4,7=1410 5 

5 Porobeton 
Ostrava a.s. 

420 13,5 60 *13,5=810 8 

6 Bílý porobeton 
YTONG 

500 11,18 60*11,18=670 8 

7 Sádrokarton cca 750 (zále�í na druhu desky) 
29,25 (1,25x2,6) 

56*29,25=163
8 

7,5 

  2.7 Rozm�ry stavebního materiálu 

Rozm�ry stavebních materiálu jsou d�le�ité pro zji��ování pracnosti a p�i hodnocení dopravy materiálu 
do místa provád�ní. �ím men�í a skladn�j�í prvky, tím snadn�j�í doprava a provád�ní a ni��í náklady na 
dopravu.  

�. MATERIÁL ROZM�RY JEDNOHO 
PRVKU [mm] dx�xv 

ROZM�RY JEDNÉ 
PALETY  [mm] 

HODNOCENÍ 

1 Keramické 
brou�ené zd�né 
na tenkovrstvou  
maltu 

497x140x249 1180x1000 (80ks) 7 

2 Keramické 
brou�ené zd�né 
na p�nu 
Porotherm 
Dryfix 

497x140x249 1180x1000 (80ks) 7 
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3 Keramické zd�né 
na klasickou 
maltu 

497x140x238 1180x1000 (80ks) 7 

4 Tradi�ní cihla 
plná pálená 

290x140x65 1200x800 (300ks) 8 

5 Porobeton 
Ostrava a.s. 

499x150x249 1200x800 (60ks) 8 

6 Bílý porobeton 
YTONG 

499x150x 249 1200x800 (60ks) 8 

7 Sádrokarton 1250x2600 (1250x2000) 1250x2600 (56ks) 6 

2.8 Rychlost provád�ní � Pracnost 

Jak u� bylo nastín�no v p�edchozím bod�, objemová hmotnost pota�mo �e�eno celková hmotnost, má 
velký vliv na pr�b�h provád�ní a tedy na rychlosti výstavby. Je do dal�í st��ejní kriterium pro hodnocení.  

�. MATERIÁL PRACNOST NA JEDNOHO 
PRACOVNÍKA [hod/m3; m2] 

HODNOCENÍ 

1 Keramické brou�ené zd�né 
na tenkovrstvou  maltu 

0,49 hod/m2 
3,50 hod/m3 

8 

2 Keramické brou�ené zd�né 
na p�nu Porotherm Dryfix 

0,34 hod/m2 
2,43 hod/m3 

9 

3 Keramické zd�né na 
klasickou maltu 

0,60 hod/m2 
4,28 hod/m3 

7,5 

4 Tradi�ní cihla plná pálená 0,64hod/m2 7,5 
5 Porobeton Ostrava a.s. 0,4 hod/m2 8 
6 Bílý porobeton YTONG 0,42 hod/m2 

3,2 h/m3 
8 

7 Sádrokarton 1,15 hod/m2 7 

2.9 Cena 

Cena stavebního materiálu a ceny stanovená na m�rnou jednotku  je d�le�itým kritériem pro celkové 
hodnocení výb�ru vhodného materiálu. Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH a jsou uvedeny dle 
informací výrobc� z roku 2013. P�i zji��ování ceny na m�rnou jednotku byl pou�it software Buildpower 
(studentská verze). 

  
�. MATERIÁL CENA 

JEDNOHO 
KUSU 

MATERIÁLU 
[K� bez DPH] 

CENA JEDNÉ 
PALETY 

  [K� bez DPH] 

CENA NA 
M�RNOU 
JEDNOTK

U 
[K�/m2 bez 

DPH] 

HODNOCENÍ 

1 Keramické 
brou�ené zd�né na 
tenkovrstvou  maltu 

50,50 50,50*80= 4040 404 na m2 
2886 na m3 

8 
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2 Keramické 
brou�ené zd�né na 
p�nu Porotherm 
Dryfix 

53,3 53,3*80=4264 426 na m2 
3046 na m3 

8 

3 Keramické zd�né 
na klasickou maltu 

39,3 39,3*80=3144 314 na m2 
2246 na m3 

8,5 

4 Tradi�ní cihla plná 
pálená 

cca 5,5  5,5*300=1650 248 na m2 9 

5 Porobeton Ostrava 
a.s. 

41,06 41,06*60=2463,6 397,46 na 
m2 

2190 na m3 

8,5 

6 Bílý porobeton 
YTONG 

Cca 77,0 77,0*60=4620 518 na m2 7 

7 Sádrokarton (2x 
deska + 100 
izolace) 

x x 2*60+168= 
288 na m2 

9 

2.10 Vhodnost vyu�ití pro dané prost�edí 

Ne ka�dý stavební materiál je vhodný k pou�ití do ur�itého prost�edí. V bodu 1.2 a 1.3 je nastín�na 
charakteristika a ú�el objektu. Hodnotící kritérium je tedy op�t st��ejní pro správný výb�r. 

�. MATERIÁL VHODNOST 
POU�ITÍ  

[ANO / NE / 
�ÁSTE�N�]

POZNÁMKA HODNOCENÍ 

1 Keramické 
brou�ené zd�né na 
tenkovrstvou  
maltu 

ANO Keramické brou�ené zd�né na 
tenkovrstvou maltu je vhodné vyu�ít pro 
jejich velkou pevnost, záporem je jejich 

vysoká hmotnost. 

8 

2 Keramické 
brou�ené zd�né na 
p�nu Porotherm 
Dryfix 

ANO Keramické brou�ené zd�né na p�nu je 
vhodné vyu�ít pro jejich velkou pevnost a 
rychlost zd�ní, záporem je jejich vysoká 

hmotnost. 

8,5 

3 Keramické zd�né 
na klasickou 
maltu 

ANO Keramické brou�ené zd�né na klasickou 
maltu je vhodné vyu�ít pro jejich velkou 

pevnost, záporem je jejich vysoká 
hmotnost. 

8 

4 Tradi�ní cihla 
plná pálená 

ANO Pou�ití pálené cihly by bylo vhodné pro 
jejich cenovou dostupnost, ale velkými 
zápory je náro�nost provád�ní a vysoká 

hmotnost. 

6,5 

5 Porobeton 
Ostrava a.s. 

ANO Vhodné vyu�ití pro jejich nízkou hmotnost 
a cenovou dostupnost, ale záporem je 
nízká akustická vlastnost a pevnost. 

7,5 

6 Bílý porobeton 
YTONG 

ANO Vhodné vyu�ití pro jejich nízkou 
hmotnost, ale záporem je nízká akustická 

vlastnost a pevnost. 

7,5 

7 Sádrokarton ANO Vhodné vyu�ití pro jejich nízkou hmotnost 
a cenovou dostupnost, ale záporem je 

nízká pevnost. 

9 



235 

3 ZÁV�R A VYHODNOCENÍ 

3.1 Bodový systém hodnocení 
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2.1 Výhody a 
nevýhody  

8 9 7 5 8 7,5 6,5 

Váha kritéria 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
Body po 
p�epo�tu 

7,2 8,1 6,3 4,5 7,2 6,75 5,85 

2.2 Akustické 
vlastnosti 

7,5 
  

7,5 7 9 6,5 7 9 

Váha kritéria 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
Body po 
p�epo�tu 

6,75 6,75 6,3 8,1 5,85 6,3 8,1 

2.3 Tepeln�
izola�ní 
vlastnosti 

6,5 

  

6,5 6,5 5 8 8 9 

Váha kritéria 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 
Body po 
p�epo�tu 

4,225 4,225 4,225 3,25 5,2 5,2 5,85 

2.4 Po�ární 
odolnost 

9 8 8 9 8 9 9 

Váha kritéria 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
Body po 
p�epo�tu 

7,65 6,8 6,8 7,65 6,8 7,65 7,65 

2.5 Pevnost 
materiálu 

8 7,5 8 8 6,5 6,5 5 

Váha kritéria 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
Body po 
p�epo�tu 

6,8 6,375 6,8 6,8 5,525 5,525 4,25 

2.6 
Objemová 
hmotnost 

7 

  

7 7 5 8 8 7,5 

Váha kritéria 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
Body po 
p�epo�tu 

6,65 6,65 6,65 4,75 7,6 7,6 7,125 

  2.7 
Rozm�ry 
stavebního 
materiálu 

7 7 7 8 8 8 7 
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Váha kritéria 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
Body po 
p�epo�tu 

6,65 6,65 6,65 7,6 7,6 7,6 6,65 

2.8 Rychlost 
provád�ní � 
Pracnost 

8 9 7,5 7,5 8 8 7 

Váha kritéria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Body po 
p�epo�tu 

8 9 7,5 7,5 8 8 7 

2.9 Cena 8 8 8,5 9 8,5 7 9 

Váha kritéria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Body po 
p�epo�tu 

8 8 8,5 9 8,5 7 9 

2.10 
Vhodnost 
vyu�ití pro 
dané 
prost�edí 

8 8,5 8 6,5 7,5 7,5 9 

Váha kritéria 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
Body po 
p�epo�tu 

6,8 7,225 6,8 5,525 6,375 6,375 7,65 

        

Sou�et bod� 68,725 69,775 66,525 64,675 68,65 68,000 69,125
Po�adí 3. 1. 6. 7. 4. 5. 2. 

3.1 Záv�re�né vyhodnocení a výb�r 

V dokumentu jsem zhodnotil, dle mého hlediska, n�kolik kriterií pro vhodný výb�r stavebního materiálu. 
Hodnotícími kriterii byly výhody a nevýhody, akustické vlastnosti, tepeln� izola�ní vlastnosti, po�ární 
odolnost, pevnost materiálu, objemová hmotnost, rozm�ry stavebního materiálu, rychlost provád�ní � 
pracnost, cena a vhodnost vyu�ití materiálu pro dané prost�edí. Vybranými stavebními materiály byly 
keramická cihla brou�ená zd�ná na tenkovrstvou maltu, keramická cihla brou�ená zd�ná na p�nu 
Porotherm DryFix, keramická cihla zd�ná na klasickou maltu, tradi�ní cihla plná pálená, porobeton od 
spole�nosti Ostrava a.s., bílý porobeton Ytong a v poslední �ad� sádrokarton. 

Ka�dý kandidát byl v jednotlivých bodech ohodnocen ze stupnice 1 � 10 (známka 10 znamená nejlep�í), 
ud�lené body se pronásobily váhou kritéria. Takto zji�t�né body se u ka�dého kandidáta se�etly a 
stanovilo po�adí. Na prvním míst� se umístil stavební materiál keramická cihla brou�ená zd�ná na p�nu 
Porotherm DryFix, druhé místo obsadil stavební materiál ze sádrokartonu a t�etí místo obsadil materiál 
keramická cihla brou�ená zd�ná na tenkovrstvou maltu. Dal�í po�adí stavebního materiálu je uvedeno 
v tabulce vý�e. 

Dle výsledk� navrhuji v podzemních patrech a v 5.NP zhotovit p�í�ky z keramických brou�ených cihel 
zd�né na p�nu Porotherm DryFix pro jejich dobrou pevnost a mechanickou odolnost. Podzemní patra jsou 
vyu�ívány jako technické prostory s umíst�ním t��kých stroj� pro vzduchotechniku a podobn�. V 
nadzemních podla�í navrhuji p�í�ky zhotovit ze sádrokartonu, pro jejich dobré zvukov� izola�ní 
vlastnosti, hladkosti povrchu (odpadá omítání � pouze nát�r) a dobré variabilnosti.    
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Obr. 3.1 � Keramická brou�ená cihla zd�ná na p�nu Porotherm DryFix

Obr. 3.2 � Stavební materiál ze sádrokartonu 

Obr. 3.3 � Keramická brou�ená cihla zd�ná na tenkovrstvou maltu 

nu Porotherm DryFix

ná na tenkovrstvou maltu 
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3.2 Cenové a �asové zhodnocení 

3.2.1 Mno�ství vnit�ního zdiva 

M��ení déle vnit�ního zdiva v DWG souboru. Hodnoty brány dle výpo�tu kubatur �P�íloha ke 
specializaci� 

PODLA�Í SV�TLÁ VÝ�KA 
MÍSTNOSTI 

OTVORY [m2] ST�NY [m´] ST�NY [m2] 

3.PP 2,98 36,33 152,1 416,928 

2.PP 3,38 31,42 146,58 464,0204 

1.PP 2,67 82,32 236,5 549,135 

1.NP 2,97 82,11 329,35 896,0595 

2.NP 3,6 79,38 282,5 937,62 

3.NP 3,6 88,2 285,5 939,6 

4.NP 3,6 88,2 285,5 939,6 

5.NP 3,4 11,34 19,7 55,64 

SUMA =           499,3 m2                1737,7 m´             5198,6 m2 

3.2.1 Cenové zhodnocení 

�. MATERIÁL SOU�ET 
VNIT�NÍHO 

ZDIVA 
[m2] 

CENA NA 
M�RNOU 

JEDNOTKU 
[K�/m2 bez DPH]

VÝPO�ET CELKOVÁ 
CENA ZA 

ZHOTOVENÍ 
[K�] 

1 Keramické 
brou�ené zd�né na 
tenkovrstvou  maltu 

5198,6 404 na m2 5198,6*404 2 100 325,57  

2 Keramické 
brou�ené zd�né na 
p�nu Porotherm 
Dryfix 

5198,6 426 na m2 5198,6*426 2 214 604,84 

3 Keramické zd�né 
na klasickou maltu 

5198,6 314 na m2 5198,6*314 1 632 316,31 

4 Tradi�ní cihla plná 
pálená 

5198,6 248 na m2 5198,6*248 1 289 253,52 

5 Porobeton Ostrava 
a.s. 

5198,6 397,46 na m2 5198,6*397*46 2 066 236,71 

6 Bílý porobeton 
YTONG 

5198,6 518 na m2 5198,6*518 2 692 876,30 

7 Sádrokarton (2x 
deska + 100 
izolace) 

5198,6 288 na m2 5198,6*228 1 185 281,46 

  
P�i zhotovení vnit�ního zdiva v celkovém jeho sou�tu pro podla�í 3.PP � 5.NP vychází cenov�
nejvýhodn�ji varianta �. 7, zhotovení p�í�ek ze sádrokartonu. 
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3.2.2 �asové zhodnocení � pracnost 
�
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1 Keramické 
brou�ené zd�né 
na tenkovrstvou  
maltu 

5198,6 0,49 
hod/m2 

5198,6*0,49 2547,315 10,61  
= 

11 týdn�

2 Keramické 
brou�ené zd�né 
na p�nu 
Porotherm 
Dryfix 

5198,6 0,34 
hod/m2 

5198,6*0,34 1767,524 7,36 
= 

8 týdn�

3 Keramické 
zd�né na 
klasickou maltu 

5198,6 0,60 
hod/m2 

5198,6*0,6 3119,16 12,99 
= 

13 týdn�
4 Tradi�ní cihla 

plná pálená 
5198,6 0,64 

hod/m2 
5198,6*0,64 3327,104 13,86 

= 
14 týdn�

5 Porobeton 
Ostrava a.s. 

5198,6 0,4 
hod/m2 

5198,6*0,4 2079,44 8,66 
= 

9 týdn�
6 Bílý porobeton 

YTONG 
5198,6 0,42 

hod/m2 
5198,6*0,42 2183,412 9,09 

= 
10 týdn�

7 Sádrokarton (2x 
deska + 100 
izolace) 

5198,6 1,15 
hod/m2 

5198,6*1,15 5978,39 24,91 
= 

25 týdn�

P�i zhotovení vnit�ního zdiva v celkovém jeho sou�tu pro podla�í 3.PP � 5.NP vychází �asov�
nejvýhodn�ji varianta �. 2, zhotovení p�í�ek ze keramických brou�ených cihel zd�ný na p�nu Porotherm 
DryFix. 
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3.2.3 Cenové a �asové porovnání pro navr�ené vnit�ní zdivo 

Dle výsledk� navrhuji v podzemních patrech a v 5.NP  zhotovit p�í�ky z keramických brou�ených cihel 
zd�né na p�nu Porotherm DryFix pro jejich dobrou pevnost a mechanickou odolnost. Podzemní patra jsou 
vyu�ívány jako technické prostory s umíst�ním t��kých stroj� pro vzduchotechniku a podobn�. V 
nadzemních podla�í navrhuji p�í�ky zhotovit ze sádrokartonu, pro jejich dobré zvukov� izola�ní 
vlastnosti, hladkosti povrchu (odpadá omítání � pouze nát�r) a dobré variabilnosti. 

�. MATERIÁL SOU�ET 
VNIT�NÍHO 

ZDIVA 
[m2] 

CENA NA 
M�RNOU 

JEDNOTKU 
[K�/m2 bez 

DPH] 

VÝPO�ET CELKOVÁ 
CENA ZA 

ZHOTOVENÍ 
[K�] 

1 Keramické 
brou�ené zd�né na 
p�nu Porotherm 
Dryfix  

1485,7234 426 na m2 1485,7234*426 632 918,17 

Poznámka: zhotovení pro 3.PP � 1.PP + 5.NP 

2 Sádrokarton (2x 
deska + 100 
izolace) 

3712,8795 288 na m2 3712,8795*228 846 536,53 

Poznámka: zhotovení pro 1.NP � 4.NP 
Celková suma za zhotovení:                                                                                           1 479 454,7 K�

�. MATERIÁL SOU�ET 
VNIT�NÍHO 

ZDIVA 
[m2] 

PRACNOST 
PROVÁD�

NÍ 
[hod/m2] 

VÝPO�ET CELKOVÁ 
DOBA 

TRVÁNÍ pro 
pracovní �etu 

(6osob) 
[týden] 

1 Keramické 
brou�ené zd�né na 
p�nu Porotherm 
Dryfix  

1485,7234 0,34 hod/m2 (((1485,7234*0,
34)/8)/5)/6 

2,10 
= 

3 týdn�

Poznámka: zhotovení pro 3.PP � 1.PP + 5.NP 

2 Sádrokarton (2x 
deska + 100 
izolace) 

3712,8795 1,15 hod/m2 (((3712,8795*1,
15)/8)/5)/6 

17,79 
= 

18 týdn�
Poznámka: zhotovení pro 1.NP � 4.NP 
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ZÁV�R: 

Záv�rem mé diplomové práce je vyhotovení pot�ebných podklad� a dokument� pro realizaci hrubé stavby 
objektu SO 120 Budova �B� areálu Akademie v�d v Praze Dejvicích. Zpracování z hlediska stavebn�
technologického, finan�ního a také z hlediska �asového.  

Blí�e jsem zpracoval následující dokumenty: Technickou zprávu ke stavebn� technologickému projektu, 
technickou zprávu za�ízení staveni�t� i s výkresovou �ástí, technologický p�edpis pro monolitické práce, 
technologický p�edpis pro zhotovení vnit�ního zdiva, kontrolní a zku�ební plán pro monolitické práce, 
návrh strojní sestavy, plán BOZP, návrh a posouzení je�ábu i s výkresovou �ástí, smlouvu o dílo, finan�ní 
analýzu pro nejvýhodn�j�í stavební materiál pro zhotovení vnit�ního zdiva, výpo�et pot�ebné doby 
odbedn�ní, finan�ní posouzení variant jednostranného bedn�ní, rozpo�et za�ízení staveni�t�, polo�kový 
rozpo�et pro hrubou stavbu objektu SO 120, �asové plány pro objekt SO 120, �ir�í dopravní vztahy. 
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Technický list Linden Comansa LC 500, Construcciones Metálicas 
COMANS S. A., Spain 

Obr. 1.4  Bezpe�né vzdálenosti je�áb�
Moty�ka, V.: Stavebn� technologické projektování, Modul 2 
Navrhování za�ízení staveni�t�, VUT Fakulta stavební, Brno 2008

Obr. 1.5  Posouzení v��ového je�ábu WOLFF WK91 SL 
Technický list WOLFF 91 SL, WOLFF WOLFFKRAN

KAPITOLA 10 Obr. 3.1  Keramická brou�ená cihla zd�ná na p�nu Porotherm DryFix 
(http://www.wienerberger.cz/porotherm-115-profi-
dryfix.html?lpi=1276534498875) 

Obr. 3.2  Stavební materiál ze sádrokartonu  
(http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/horni-
stavba/podkrovi/jak-se-da-vyuzit-sadrokarton-v-podkrovi) 

Obr. 3.3  Keramická brou�ená cihla zd�ná na tenkovrstvou maltu 
(http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/cihla-plnena-vatou-
porotherm-42-5-t-profi-s-unikatni-samolepici-folii/) 
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