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Anotace práce Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby polyfunkčního 

objektu. Základem práce je rozpočet objektu a časové plány, 

které se věnují provádění železobetonového skeletu a jednotlivých 

navazujících činností realizace objektu. Dále jsou řešeny 

technologické předpisy zabývající se prováděním vodorovných 

a svislých prvků železobetonového skeletu a z dokončovacích prací 

pak prováděním vnitřních omítek. Na tuto část navazuje návrh 

a časové nasazení vhodných stavebních strojů a drobné mechanizace 

pro jejich provedení, návrh staveniště pro jednotlivé fáze výstavby, 

časové nasazení prvků zařízení staveniště, kontrola jakosti prací, 

zajištění bezpečnosti jejich provádění a minimalizaci vlivu na životní 

prostředí. Součástí práce je i návrh smlouvy o dílo. V práci není řešena 

spodní stavba objektu, protože se této problematice věnovala 

bakalářská práce. 

Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

This master´s thesis deals with project planning and management 

of construction of multifunctional building. The main part of thesis are 

budget of object and schedules of work, which contain realization 

of reinforced concrete structure and other related works. Another part 

of thesis deals with the technical regulations about the implementation 

of horizontal and vertical parts of reinforced concrete structure 

and from finishing works about realization of inside plasters. 

Following this part there is design and schedule of using 

of appropriate building machines and small machinery for their 

implementation, design of site equipment, quality assurance of works 

performed, safety of work and minimization of environmental impact. 

The thesis contains also proposal of contract of work. This work does 

not deal with substructure of multifunctional building, because this 

is solved in bachelor thesis. 
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Úvod 

Moje diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby polyfunkčního domu. 

V první části řeší studii realizace hlavních technologických etap a technologické 

předpisy vybraných stavebních prací, a to konkrétně provádění nosných monolitických 

svislých a vodorovných konstrukcí skeletu a dále pak provádění vnitřních omítek. 

Pro tyto stavební práce je navrhnuto složení strojní sestavy a vypracován kontrolní 

a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a plán zabezpečení požadavků 

EMS na stavbě. Další částí je zařízení staveniště popisované technickou zprávou, 

výkresy, rozpočtem, časovým plánem nasazení prvků zařízení staveniště a jednotlivých 

strojů. Je řešen časový plán výstavby celého objektu rozdělený do dvou harmonogramů, 

prvního popisující stavbu monolitického skeletu objektu a druhého řešícího ostatní 

konstrukce. Zároveň je zpracován i objektový časový a finanční plán. V poslední části 

práce je zpracován rozpočet pro realizaci polyfunkčního domu a smlouva o dílo.  

1 Jednotlivé části stavebně technologického řešení 

1. 1 Studie realizace hlavních technologických etap 
V této části práce jsou řešeny základní informace o stavbě, její členění na stavební 

objekty, charakteristika hlavního stavebního objektu a studie realizace jednotlivých 

etap. U každé etapy je uveden stručný technologický postup, jakost, ekologie, zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, orientační výkaz výměr hlavních materiálů, 

návrh pracovní skupiny a mechanizace a orientační časová rozvaha. Studie realizace 

hlavních technologických etap bude částí práce B1. 1. 

1. 2 Technologické předpisy 

Členění technologického předpisu:  

 1. Obecné informace o stavbě 

 2. Materiály 

3. Převzetí pracoviště 

 4. Obecné pracovní podmínky 

 5. Kvalifikace a počet pracovníků 

 6. Stroje a pracovní pomůcky 

 7. Pracovní postup 



 
 

 8. Jakost a kontrola kvality 

 9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 10. Ekologie 

 11. Seznam obrázků 

 12. Seznam tabulek 

 13. Použitá literatura 

Technologické postupy provádění železobetonových stropních konstrukcí, 

železobetonových svislých konstrukcí a vnitřních omítek budou uvedeny dále jako části 

B2. 1, B2. 2 a B2. 3. 

1. 3 Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště řeší skládky materiálů, sklady, vnitrostaveništní komunikace, 

staveništní buňky sloužící jako zázemí pro pracovníky, kanceláře, WC a umývárnu, 

jejich napojení na sítě a dimenze staveništních přípojek. Technická zpráva zařízení 

staveniště bude částí práce B3. 1. Rozpočet zařízení staveniště bude samostatnou 

přílohou B3. 2. Časový plán budování a likvidace jednotlivých prvků zařízení staveniště 

bude samostatnou přílohou B3. 3. 

1. 4 Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán stanoví kdo, co, kdy a jak bude kontrolovat v průběhu 

realizace jednotlivých stavebních procesů. Dále pak s čím se budou výsledky zkoušek 

porovnávat. Kontrolní a zkušební plán bude částí práce B4. 1. 

1. 5 Návrh strojní sestavy 

Zde budou navrženy jednotlivé konkrétní stavební stroje a ruční nářadí včetně 

technických parametrů udávaných výrobcem, které budou v průběhu provádění 

železobetonového skeletu a vnitřních omítek používány. Návrh strojní sestavy 

bude částí práce B5. 1. Časový plán nasazení jednotlivých strojů bude samostatnou 

přílohou B5. 2 a posouzení zvedacích mechanismů přílohou B5. 3.  

 

 



 
 

1. 6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Budou vytipována rizika spojená s pracemi řešenými v technologických předpisech 

a navržena opatření za účelem jejich předcházení. Toto bude uvedeno jako část práce 

B6. 1. 

1. 7 Smlouva o dílo 
Návrh smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem bude částí práce B7. 1. 

1. 8 Plán zabezpečení požadavků EMS na stavbě 
Budou vytipovány některé činnosti nebezpečné pro životní prostředí, posouzen jejich 

vliv a navržena opatření. Toto bude uvedeno jako část práce B8. 1. 

1. 9 Časový plán 

Jako časové plány budou sloužit řádkové harmonogramy vypracované 

pro železobetonový skelet a pro celý objekt, které odpovídají sledu jednotlivých 

činností realizace objektu. Časové plány budou samostatnou přílohou B9. 1. a B9. 2. 

Dalším plánem je časový a finanční plán pro celý objekt vycházející z propočtu. 

Bude samostatnou přílohou B9. 3. 

1. 10 Rozpočet a propočet 

Rozpočet pro celý objekt bude zpracován jako položkový a vytvořen v rozpočtovém 

programu Build Power. Propočet bude vypracován ve stejném programu. Budou 

samostatnými přílohami B10. 1 a B10. 2. 

1. 11 Technologický normál 
Technologický normál pro jednotlivé činnosti realizace hlavního stavebního objektu 

bude samostatnou přílohou B11. 1. 

1. 12 Dopravní dostupnost zdrojů 
Budou navržena odběrná místa zdrojů nutných k zabezpečení provedení konstrukcí 

řešených v technologických předpisech, vyčíslena celková vzdálenost a posouzeny 

komunikace. Toto bude uvedeno jako samostatná příloha B12. 1. 
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1 Základní informace o stavbě 
Název stavby  Slunečný vršek III. etapa, Obytný a smíšený soubor staveb  

 

Místo stavby:  Praha 15, Hostivař 

   Pozemek p. č. 1818/202 

   k. ú. Hostivař 

   Česká republika 

 

Katastrální úřad Hostivař 

 

Stavební úřad  Úřad městské části Praha 15 - Odbor výstavby 

 

Charakter stavby Novostavba 

 

Investor  Slunečný vršek III. s.r.o. 

   Anglická 26, 12000, Praha 2 

   Česká republika 

 

Projektant  Ian Bryan Architects s.r.o 

Kořenského 1, 

150 00, Praha 5 

Česká republika 

 

Zhotovitel GEMO OLOMOUC s.r.o. 

Dlouhá 562/22  

772 35 Olomouc, Lazce 

 

Termín zahájení: 2. 4. 2014 

 

Termín ukončení: 16. 11. 2015 

 
Zastavěná plocha: 1424 m2 

Předpokládané náklady na výstavbu: 88,5 mil. bez DPH 
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2 Členění stavby na stavební objekty 
Navržený objekt je členěn na jednotlivé stavební objekty 

2. 1 Jednotlivé stavební objekty 
SO.01 – Bytový dům 

SO.02 – Přípojka vodovodu 

SO.03 – Přípojka NN 

SO.04 – Přípojka sdělovacího vedení 

SO.05 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO.06 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO.07 – Přípojka teplovodu 

SO.08 – Přeložka vysokého napětí 

SO.09 – Přeložka veřejného osvětlení 

SO.10 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO.11 – Protihluková opatření 

SO.12 – Venkovní osvětlení 

SO.13 – Sadové úpravy 

2. 2 Obecná charakteristika 
SO.01 – Bytový dům 

Objekt řeší stavbu polyfunkčního objektu trojúhelníkového půdorysu 40,5 x 70,3 m. 

Na převážné části půdorysu bude dvoupodlažní, na zbytku se bude nacházet šest 

nadzemních podlaží. Zároveň bude objekt částečně podsklepený. Bude sloužit 

jak pro bydlení, tak i pro jiné účely. Těmi se rozumí provozování bazénu, fitness, 

tělocvičny a obchodní jednotky Albert. Zastřešení objektu bude řešeno plochou 

střechou. 

SO.02 – Přípojka vodovodu 

Objekt řeší připojení novostavby na vodovodní řad. Objekt bude napojen jednou 

vodovodní přípojkou z tvárné litiny DN 100 mm na stávající veřejný vodovod z tvárné 

litiny DN 1500 mm. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě 

před objektem. 
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SO.03 – Přípojka NN 

Objekt řeší napojení novostavby na rozvod nízkého napětí. Novostavba bude napojena 

na nízké napětí z nové trafostanice do přípojkové skříně na stěně objektu a odtud bude 

napojen hlavní rozvaděč objektu umístěný v rozvodně NN, který bude proveden 

jako samostatně stojící.  

SO.04 – Přípojka sdělovacího vedení 

Objekt řeší napojení novostavby na sdělovací vedení. Napojení bude provedeno 

nestíněným systémem kategorie 5E + rezerva SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm.  

SO.05 – Přípojka dešťové kanalizace 

Objekt řeší napojení novostavby na dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace mimo 

objekt uložená pod přilehlý terén bude provedena navržena z hrdlového potrubí PVC 

systému KG (SN8) a bude napojena na dešťovou kanalizaci umístěnou asi 11 m 

západně od severozápadního rohu objektu KT DN300.  

SO.06 – Přípojka splaškové kanalizace 

Objekt řeší napojení novostavby na splaškovou kanalizaci. Venkovní potrubí bude 

z trub PVC KG a bude napojeno na splaškovou kanalizaci KT DN300 asi 7 m 

jihovýchodně od východního cípu budoucího objektu.  

SO.07 – Přípojka teplovodu 

Objekt řeší napojení novostavby na teplovodní vedení. Budova bude napojena 

na stávající teplovod v západní části pozemku přípojkou 2 x DN80 mm s plášťovou 

trubkou R160 mm. 

SO.08 – Přeložka vysokého napětí 

Objekt řeší přeložení podzemního kabelu vysokého napětí vedoucího v místě 

novostavby. 

SO.09 – Přeložka veřejného osvětlení 

Objekt řeší přeložení vedení veřejného osvětlení vedoucího v místě novostavby. 
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SO.10 – Komunikace a zpevněné plochy 

Objekt řeší veškeré zpevněné komunikace v okolí objektu novostavby, a to vozovky, 

parkoviště, chodníky, napojení na nezpevněné plochy, odvodnění parkoviště 

a zpevněných ploch. 

SO.11 – Protihluková opatření 

Objekt řeší protihluková opatření novostavby. Jedná se jak o odstranění stávající 

protihlukové stěny, tak i o realizaci stěn nových, které budou umístěny souběžně 

a kolem procházející pozemní komunikace. 

SO.12 – Venkovní osvětlení 

Objekt řeší venkovní osvětlení v areálu novostavby. Týká se osvětlení vnitřního náměstí 

mezi novostavbou a sousedním objektem, osvětlení parkoviště a přístupových 

zpevněných ploch. Nové venkovní osvětlení navazuje na osvětlení sousedního objektu. 

SO.13 – Sadové úpravy  

Objekt řeší konečné terénní úpravy všech nezpevněných ploch, a to zatravnění, vysázení 

květin, nových stromů a keřů. 

3 Popis staveniště 
 Řešená stavba se nachází v katastrálním území Hostivař na parcele č.1818/117. 

Území parcely je mírně svažité se sklonem na východ a nadmořskou výškou               

268 – 276 m n. m. Okolo parcely prochází na západě ulice Doupovská, na jihu 

a východě ulice K Horkám a na severu ulice Přeštická. Pozemek neměl až do stavby 

popisovaného objektu využití. Na pozemku se nenacházejí žádná důlní díla. Nejsou 

tu ani žádné stromy, keře či jiná zeleň, kterou by bylo nutné při realizaci stavby 

odstranit či nějakým způsobem chránit. Jediným vedením s ochranným pásmem, které 

prochází územím stavby, je vysoké napětí, a to bude v jihovýchodní části pozemku 

přeloženo. Jako přístup na pozemek bude sloužit sjezd z ulice K Horkám a pro pohyb 

na staveništi bude zřízena staveništní komunikace. Celková zastavěná plocha, kterou 

zabírá objekt D obytného souboru Slunečný vršek, je asi 1424 m2. 
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4 Charakteristika hlavního objektu 
Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

 Řešený objekt má půdorys tvaru trojúhelníku s odvěsnami délek 40,50 m 

a 70,30 m. Objekt je výškově členěn do dvou úrovní. První, která zaujímá převážnou 

část půdorysu, je dvoupodlažní výšková úroveň s výškou 9,00 m. Druhá, šestipatrová 

výšková úroveň se pak rozprostírá na zbytku plochy půdorysu a dosahuje výšky 

19,865 m nad úrovní terénu. Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. V šestipatrové 

části budovy budou situovány prostory pro bydlení, v dvoupodlažní části pak komerční 

prostory. Z účelového hlediska je objekt členěn takto – V podzemním podlaží 

situovaném ve východní části půdorysu se nachází technické zázemí pro provozy 

fitnescentra, bazénu a tělocvičny. V prvním nadzemním podlaží se pak nad zázemím 

nachází bazén, technické prostory a na zbytku plochy prvního podlaží pak obchodní 

jednotka Albert. Druhé nadzemní podlaží je pak plošně rozděleno mezi bytové jednotky 

spolu se sklepními prostory, fitnescentrum a tělocvičnu. Další nadzemní podlaží tvoří 

pouze bytové jednotky s balkónem nebo terasou. Na objektu jsou uvažována užitná 

zatížení, která začínají hodnotou 0,75 kN/m2 u střech s občasným přístupem, pokračují 

1,5 kN/m2 u bytů a končí hodnotou 7,0 kN/m2 u obchodní jednotky Albert.  

 

Technické řešení stavby: 

 Nosná konstrukce objektu byla volena jako monolitický skelet se sloupy 

a ztužujícími stěnami. Protože se v dané lokalitě nacházejí složité základové poměry, 

bude objekt založen hlubinně, a to na velkoprůměrových vrtaných pilotech, jejichž 

průměry se pohybují od 620 do 1000 mm. Ty budou rozmístěny pod jednotlivými 

sloupy a základovými pasy pod nosnými stěnami. Nad pilotami budou provedeny 

základové desky tloušťky 300 mm a nad základovými pasy pak obvodové suterénní 

stěny tloušťky také 300 mm. Stropní desky budou realizovány jako lokálně podepřené 

tloušťky pohybující se od 200 do 300 mm. Svislé nosné konstrukcemi skeletu budou 

sloupy obdelníkového půdorysu s rozměry 500 x 300 mm a dále pak ztužující 

železobetonové stěny tloušťky 200 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořit vyzdívka 

do monolitického skeletu provedená z keramických tvárnic tloušťky 365 mm. 

Obvodový plášť bude dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

s tenkovrstvou silikonovou probarvenou omítkou. Vnitřní mezibytové železobetonové 
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stěny budou opatřeny přizdívkou z pórobetonu tloušťky 50 mm. Vnitřní stěny objektu 

budou zděny z keramických tvárnic tlouštěk 300 mm, 125 mm a 100 mm. Z důvodu 

menšího zatížení stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlaží bude obvodové 

zdivo elipsovité nástavby fitness provedeno z pórobetonu. Veškeré prosklené části 

prvního a části druhého nadzemního podlaží, jako jsou vstupní prostory, komerčních 

plochy, výlohy, prosklené bazénové stěny budou řešeny systémem fasádního 

hliníkového zasklení.  

Jako konstrukce zastřešení bazénu byla zvolena ocelová konstrukce z příhradových 

střešních vazníků a u nástavby fitness byly navrženy ocelové profily. Zastřešení objektu 

bylo voleno nevětranými jednoplášťovými skladbami s klasickým pořadím vrstev, které 

budou pomocí vpustí odvodněny vnitřními dešťovými svody.  Balkony budou tvořeny 

vykonzolováním monolitického stropu, opatřeny prvky přerušujícími tepelné mosty 

a zateplením. Střešní terasy budou mít pochozí úpravu a jejich atiky budou opatřeny 

ocelovým zábradlím. 

Stavebně technologická studie daného objektu byla podrobně vypracována v bakalářské 

práci (KRČ, Jan. Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba. Brno, 2011. 

195 s., 17 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Jitka Vlčková.) 

5 Studie realizace hlavních stavebních objektů 
Hrubá spodní stavba: 

- Zemní práce 

- Základové konstrukce 

Hrubá vrchní stavba 

- Svislé nosné konstrukce 

- Vodorovné nosné konstrukce 

- Zastřešení 

Práce vnitřní a dokončovací 

- Omítky 

- Podlahy 

- Obklady 

- Výplně otvorů 

- Fasáda 
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5. 1 Zemní práce 

5. 1. 1  Technologický postup 

- Základové poměry byly vyhodnoceny inženýrsko-geologickým průzkumem 

jako složité. Ustálená hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3,0 m 

až 5,0 m pod stávajícím terénem. Pozemek má nízký radonový index 

a zvýšenou agresivitu bludných proudů. 

- Před zahájením zemních prací musí být provedeno přeložení vysokého 

napětí a veřejného osvětlení. 

- Z důvodu výskytu mocné vrstvy neatraktivní zeminy (navážky) nebude 

provedena skrývka ornice. 

- Stavební jáma bude rozdělena do dvou výškových úrovní, první z nich bude 

výškovou úrovní 1NP a druhá pak na části půdorysu s výškovou úrovní 

odpovídající 1PP. Stavební jáma bude svahovaná. 

- Pro přístup do stavební jámy bude sloužit šikmá zeminová rampa umístěná 

v západní části půdorysu. 

- Geodet vytyčí všechny důležité body obrysu budoucího objektu a to rohové 

a všechny lomové body (stabilizovány zatlučením 0,5m dlouhého kusu 

betonářské výztuže) 

- U bodů budou zřízeny lavičky (maximálně 4 m od hranice obrysu budoucího 

objektu, aby nezasahovaly do svahování stavební jámy, ale všechny ve stejné 

vzdálenosti) 

- Mezi jednotlivými body bude natažen provázek a pomocí vápna vyznačen 

obrys stavební jámy.  

- První úroveň výkopu prováděná pásovým dozerem. Pásový dozer upraví 

první stupeň stavební jámy (kromě východního cípu půdorysu) 

- Přebytečná nahrnutá zemina bude nakládána rypadlo-nakladačem 

na nákladní automobily a odvážena na příslušnou skládku zeminy a stavební 

suti. Nákladní automobily budou před výjezdem ze staveniště očištěny.  

- Východní cíp půdorysu upraví rypadlo-nakladač hloubkovou lopatou 

na požadovanou úroveň.  

- Z důvodu ochrany základové spáry nebude proveden výkop na projektem 

předepsanou výškovou úroveň. Bude ponechána 0,45 m ochranná vrstva, 

která bude odstraněna těsně před prováděním základových prací.  
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- Druhá úroveň stavební jámy, bude realizována hloubkovou lopatou      

rypadlo-nakladače.  

- Z důvodu ochrany základové spáry nebude proveden výkop na projektem 

předepsanou výškovou úroveň. Bude ponechána 0,45 m ochranná vrstva, 

která bude odstraněna těsně před prováděním základových prací.  

- Mezi úrovněmi stavební jámy budou realizovány šikmé zeminové rampy 

umožňující výjezd stavební mechanizace z jámy.  

- Vytěžená zemina z druhé úrovně stavební jámy bude deponována 

na staveništi pro konečné zásypy základových konstrukcí.  

- Dno stavebních jam bude hutněno pojezdy zeminového válce.  

- Šikmé zeminové rampy budou po ukončení zemních prací a vyjetí stavební 

mechanizace odstraněny.  

- Za využití osazených laviček budou vyznačeny významné body základových 

pasů, stabilizovány zatlučením 0,5m dlouhého kusu betonářské výztuže, 

mezi nimi bude natažen provázek a pomocí vápna budou vyznačeny obrysy 

základových pasů. 

- Výkop základových pasů bude provádět hloubkovou lopatou               

rypadlo-nakladač.  

- Z důvodu ochrany základové spáry bude ponechaná vrstva zeminy 

o mocnosti 50 – 100 mm, která bude odstraněna bezprostředně 

před započetím základových prací.  

- Vytěžená zemina bude odvážena na příslušnou skládku zeminy a stavební 

suti.  

5. 1. 2  Jakost 

Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Stavební pozemek musí být řádně vymezen a vyznačen, 

také inženýrské sítě musí být vytýčeny a jejich průběh zřetelně vyznačen na terénu. 

Před počátkem realizace zemních prací musí být zkontrolován pozemek, zda není 

rozbahněn nebo v jiném nežádoucím stavu. Před realizací následných zemních prací 

(druhá úroveň výkopů, výkopy pro základové pasy) musí být zkontrolovány 

ty předchozí, zda jsou provedeny řádně, zda mají předepsané sklony svahování, 

rozměry, hloubku a rovinatost. Je nutné zkontrolovat lavičky, zda nedošlo k jejich 
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deformaci, poničení či posunutí. Je nutné také ověřit polohu pilot, zda odpovídá 

předepsané v projektové dokumentaci.   

Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Je nutné kontrolovat zřizování laviček, vytyčování 

obrysu stavební jámy, postup provádění a polohy jednotlivých prováděných zemních 

těles, jejich rozměry, hloubku, sklon a rovinatost, svahování, kolmost napojení stěn 

mezi sebou, stěn a dna. Je nutné kontrolovat dodržení předepsaného postupu pořadí 

realizace výkopů podle schématu. Zároveň je nutné kontrolovat provedení 

odvodňovacích opatření základových spár. V místech, kde je nutné hutnění, 

bude kontrolováno dosažené zhutnění a hloubka spáry kontrolovaná nivelačním 

přístrojem.  

Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího bude kontrolována zejména hloubka a rovinatost. Budou 

kontrolovány nivelačním přístrojem postaveným na určené body půdorysu výkopů 

v rastru asi 3 x 3 m, kde smí být odchylka od projektem předepsané roviny maximálně 

(40+dmax*10exp-1) v mm, což odpovídá +30 a -50 mm. Kontrolovat se bude sklon 

svahů. Rozměry výkopové roviny o kótě -0,320 m bude zkontrolovány přeměřením. 

Následuje kontrola rýh pro základové pasy, jejichž rozměry a poloha je kontrolována 

přeměřením s povolenou odchylkou +/-50 mm. Kontrolován je zároveň styk svislé 

a vodorovné stěny výkopu, a to jeho kolmost. Poté svislost a rovinatost rýh s odchylkou 

maximálně +30 mm a -20 mm na 3m lati. Hloubka prohlubně smí být maximálně 

50 mm. Hloubka rýh se smí lišit od předepsané v projektové dokumentaci o maximálně 

+30 a -50 mm. Posléze bude zkontrolováno správné provedení odvodňovacích opatření, 

jejich svahování a správná poloha.  

5. 1. 3  Ekologie 

Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

Při provádění zemních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. 

Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 

hlukem, a na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  

5. 1. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 

Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 

a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 

odborně a zdravotně způsobilými osobami.  

 

- Bude zamezeno vstupu nepovolaných osob oplocením staveniště s cedulemi 

ohlašujícími jejich zákaz vstupu na všech vstupech a komunikacích, 

které na staveniště vedou.  

- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 

- Pro bezpečný sestup do výkopu a výstup budou zřízeny šikmé zeminové rampy 

ve sklonu 1:8, po kterých bude možné v případě vzniku nebezpečí výkop rychle 

opustit. Na těchto rampách nebude povolen současný pohyb pracovníků a strojů 

a zároveň tyto rampy budou jedinou povolenou možností vstupu do stavebních 

jam. Žádné jiné možnosti přístupu do jam nejsou přípustné.  

- Okraj výkopu bude zajištěn proti pádu pracovníků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m 

od hrany plastovou páskou, která zřetelně vymezí místo výkopu a plochu, 

kde je možné se pohybovat. Po dobu, kdy budou výkopové práce přerušeny, 

bude zajištěna kontrola a případná údržba této zábrany.  

- Výkopy budou mít světlou šířku minimálně 0,8 m, aby byl zajištěn potřebný 

manipulační prostor pro pohyb pracovníka. 
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- V případě činnosti pracovníka ve výkopu bude nutné, aby nosil ochrannou 

přilbu. 

- Min. 0,75 m od okraje výkopu nesmí být uskladněna zemina či jiný materiál. 

Tuto vzdálenost budou dodržovat i stavební stroje. 

- Osamocený pracovník nesmí vykonávat výkopové práce hloubky větší než 1,3 m 

na odlehlých pracovištích bez dozoru.  

- Stavební stroje svou činností nebudou zatěžovat okraj výkopu s ohledem 

na smykový klín dle projektové dokumentace.  

- Rypadlo-nakladač provádějící výkop bude svou vzdálenost od okraje výkopu 

přizpůsobovat parametrům zeminy s ohledem na svou provozní hmotnost 

a dynamické účinky, které vyvolává. Bude postaven na rovném terénu, 

bude stabilizován podpěrami, v případě nerovného terénu vyrovnán do optimální 

pracovní polohy a při provádění hlubších výkopů nesmí provádět podkopání.  

- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 

s ostatními pracovníky. 

- Zaměstnanci budou seznámeni s dopravní situací staveniště, s místními 

podmínkami dopravy a provozem stavebních strojů na staveništi.  

- Pracovníci budou používat vesty s vysokou viditelností a rychlost vozidel 

na staveništních komunikacích bude omezena. 

- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  

- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 

Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým 

nebo světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 

v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 

osoba.  

- Během činnosti strojů se nebude nikdo nezdržovat v nebezpečném prostoru 

stroje, hlavně při souběžném strojním a ručním provádění výkopů, při ručním 

začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do a z výkopu, 

kdy je nebezpečný prostor stroje vymezen maximálním dosahem pracovního 

zařízení stroje zvětšeným o 2 m. Pokud obsluha při souběžném provádění 

ručních a strojních zemních prací nebude mít dobrý výhled na všechna místa 

výkopu, nesmí pokračovat v práci strojem.  

- Vyskytnou-li se osoby v nebezpečném prostoru, bude obsluha používat 

zvukovou signalizaci pro informaci, aby se odtud vzdálily. 
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- Osoby se nebudou pohybovat v dráze pohybujícího stroje, 

a to zejména při jeho couvání.  

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 

se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 

nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 

se v kabině nebudou nacházet. 

- V době nečinnosti budou všechny stavební stroje a vozidla odstavena a zajištěna 

proti nežádoucímu pohybu, čímž se vyloučí zranění, přejetí osob a poškození 

stavebního stroje nebo budovaného díla. 

- V průběhu výkopů a svahovaní bude zodpovědná osoba za řízení provádění 

výkopových prací porovnávat geologické a hydrogeologické podmínky 

s těmi v projektové dokumentaci a při zjištění odlišností upřesní sklon stěn 

svahovaných výkopů. 

- Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí zodpovědná osoba 

provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a zajištění bezpečnosti osob. 

- U výkopů hlubších než 5 m bude zřízena lavička o nejmenší šířce 0,5 m. 

- Vzniknou-li nepříznivé povětrnostní podmínky, při kterých může být ohrožena 

stabilita svahu, nebudou se pracovníci ve výkopu zdržovat.  

- Okraje výkopu a stavebních jam nebudou zatěžovány stavebním provozem, 

stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem s ohledem na hranici 

smykového klínu dle projektové dokumentace.  

- Zodpovědná osoba zkontroluje stěny výkopu a přístupy před prvním vstupem do 

výkopu nebo při přerušení práce delším než 24 hodin. Při dlouhotrvajících 

deštích zkontroluje stabilitu stěn výkopu, povrch výkopu a jeho konzistenci. 

- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 

a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 

- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 

je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 

5. 1. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 

Vytěžená zemina:        2109 m3 

Deponovaná zemina:       455 m3 
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5. 1. 6  Návrh pracovní skupiny 

Stavbyvedoucí 1x 

Vedoucí čety 1x  

Obsluha dozeru 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha rypadla-nakladače 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha smykem řízeného nakladače 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha zeminového válce 1x (průkaz strojníka) 

Řidič nákladního automobilu 2x (průkaz strojníka) 

Pomocný pracovník 2x 

Při vytyčovacích pracích je třeba odborného měřiče (geodet) 

Orientační počet pracovníků: 10-12 

5. 1. 7  Výpis hlavní mechanizace 

Dozer Caterpillar D6N 1 ks 

Zeminový válec Caterpillar CP56 1 ks 

Rypadlo-nakladač New Holland B115 1 ks 

Nákladní automobil Tatra T815-231S84 262 2 ks 

Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C 1 ks 

5. 1. 8  Časová rozvaha 

Zemní práce budou ve spojení se základovými pracemi probíhat postupně asi 140 dní.  
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5. 2 Základové konstrukce 
- Základy 

- Izolace spodní stavby 

5. 2. 1  Technologický postup 

- Po dokončení výkopových prací spojených s výkopem první a druhé úrovně 

stavební jámy budou provedeny velkoprůměrové vrtané piloty. Geodet určí 

středy všech projektovaných pilot. Vrtná souprava bude postupovat v pořadí 

dle schématu provádění pilot. Po provedení vrtu bude osazena armokošová 

výztuž s distančními tělísky a pilota zabetonována betonem, který bude 

na stavbu dovezen v autodomíchávačích a do piloty ukládán betonážní 

nebo v případě betonáže pod hladinu spodní vody sypákovou rourou pomocí 

ramene pojízdného čerpadla betonu. Předpokládá se výkonnost 8 pilot 

za den.  

- Projektovaná úroveň hlavy piloty bude přebetonována, aby byl zajištěn 

kvalitní beton v projektované úrovni. 

- Po zatvrdnutí betonu bude vrt piloty rozšířen pro uložení výztuže kruhové 

základové hlavice nad pilotou s výztuží pro navázání budoucích sloupů 

a upraveno zhlaví piloty. Po upravení zhlaví bude vložena výztuž základové 

hlavice, osazeno bednění, které bude zhotovováno na staveništi z ocelového 

plechu staženého ocelovou pásovinou, natřeno odbedňovacím přípravkem, 

a poté bude probíhat betonáž opět pomocí ramene pojízdného čerpadla 

betonové směsi. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem. 

- Po zatvrdnutí betonu bude (3 dny) bude bednění demontováno a beton 

nejméně 7 dní ošetřován kropením. 

- Po úpravě zhlaví piloty bude provedena rypadlo-nakladačem skrývka 

ochranné vrstvy základové spáry jednotlivých výškových úrovní a tyto 

úrovně hutněny pojezdy zeminového válce. 

- Následovat bude vložení zemnícího pásku do výkopu. 

- Poté bude proveden podkladní beton jednotlivých základových konstrukcí 

a to v tloušťce asi 100 mm. Beton do konstrukcí bude dopravován opět 

pomocí ramene pojízdného čerpadla betonové směsi.  

- Na podkladní beton bude železáři provedena výztuž podle projektové 

dokumentace, zajištěna její poloha, bude osazena distančními tělísky. 
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U základových desek bude po okraji ponechána kotevní výztuž pro 

navazující monolitické stěny tvořící tzv. bílou vanu. 

- Bude osazeno systémové bednění, u základových pasů oboustranné, 

u základových desek jednostranné a to podle montážního návodu výrobce 

s opatřením odbedňovacím přípravkem. Je nutné vybednit i prostupy 

základovými konstrukcemi. 

- Následovat bude betonáž základových konstrukcí. Beton bude ukládán 

pomocí ramene pojízdného čerpadla betonové směsi do projektované výšky. 

Beton v základových deskách bude hutněn pomocí vibrační lišty, 

v základových pasech pomocí ponorného vibrátoru.   

- Po zatvrdnutí betonu (3 dny) bude demontováno bednění a beton nejméně 

po dobu 7 dnů ošetřován kropením. 

- Po dosažení dostatečné pevnosti základových pasů bude možné přistoupit 

k jejich zásypu deponovanou zeminou do příslušné výškové úrovně a hutnění 

pěchem. 

- Jako podlaha budoucího 1NP bude sloužit podkladní vrstva z drátkobetonu. 

Před jeho uložením bude položena po ploše půdorysu ochranná podkladní 

a separační netkaná textilie z polypropylenových vláken 1000g/m2. 

Na ni budou ukládány asfaltové pásy a s přesahem 100 mm hořákem 

svařovány. Na asfaltové pásy bude položena opět vrstva netkané textilie 

stejných vlastností.  

- V místě, kde ze základových pasů a hlavic pokračují monolitické konstrukce, 

budou opatřeny hydroizolačním krystalizačním nátěrem v ploše, 

která přesahuje půdorys sloupu nebo stěny. Po provedení monolitických 

konstrukcí 1NP se opatří hydroizolačním krystalizačním nátěrem do výšky 

minimálně 200 mm. Při pokládání plošné hydroizolace se pak k těmto 

hydroizolačně ošetřeným konstrukcím hydroizolace připojila.  
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5. 2. 2  Jakost 

Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Zkontrolováno bude nejprve pracoviště, zda jsou řádně 

provedeny práce předcházející, a to plošné výkopové práce všech výškových úrovní 

a rýhy pro základové pasy. Všechny tyto výkopy musí mít předepsané rozměry, 

hloubku, rovinatost. Je nutné také zkontrolovat, jestli není terén v takovém stavu, který 

by bránil začátku realizace základových konstrukcí a také zřízené lavičky, zda nedošlo 

k jejich deformaci, posunutí nebo jinému nežádoucímu vlivu. Zkontrolovány budou 

také dovážené potřebné materiály, a to množství, druh a kvalita výztuže, betonu, 

bednění a pažnic. To bude kontrolováno stavbyvedoucím z dodacích listů 

a identifikačních štítků na výztuži. Kontrolují se zásady skladování prvků, aby nedošlo 

k jejich poškození, znečištění či znehodnocení. Před samotnou betonáží je nutné provést 

zkoušku sednutí kužele betonu dle Abramse a stupeň rozlití betonu. U betonáže pilot 

za sucha je stupeň rozlití 460 – 530 mm a stupeň sednutí kužele 130 – 180 mm. 

Při betonáži pod hladinu podzemní vody pak stupeň rozlití 530 – 600 mm a stupeň 

sednutí kužele nad 160 mm. U betonáže zbylých základových konstrukcí je při čerpání 

betonu stupeň sednutí kužele 100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm.   

Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Nejprve se kontroluje postup vytyčování středů pilot, 

pořadí realizace dle předpisu a uvedeného schématu, svislost vrtného zařízení, druh 

těžené zeminy, nakládání s odtěženou zeminou, nutnost použití pažnic v případě borcení 

stěn vrtu, výskyt podzemní vody a její čerpání. Povolená odchylka sklonu vrtu činí      

2,0 % z délky vrtu, u hloubky je pak možný rozdíl +100 mm. Kontrolováno 

je usazování armokošů, jejich krytí, betonáž pilot, přebetonování hlav pilot, jejich 

konečná úprava a následující výkop pro hlavice, jejich vyztužování, bednění, spojení 

s předchozí betonovou konstrukcí adhezním můstkem, dodržení krytí, betonáž, 

zhutňování, dodržení projektované výšky hlavic, jejich vodorovnost a odbednění.  

Je kontrolováno dočišťování stavební jámy a rýh, sklony, výškové úrovně s odchylkami 

max +/- 4 cm, svislost a vodorovnost +/- 2 cm na 2m lati, hutnění základových spár, 

kolmost napojení stěn a dna výkopů. Vytyčovací práce základových desek, betonáž 

podkladního betonu, jeho výšku a vodorovnost s odchylkou +/-5 mm na 2m lati. 

Zároveň také dodržování technologický pauz, odstraňování sjezdů do jednotlivých 



20 
 

úrovní výkopů, provádění bednění, bednění prostupu, nanášení odbedňovacího 

prostředku, vyztužování, dodržení krytí, průběh betonáže, hutnění a odbedňování. 

Dále kontroluje provádění hydroizolačních prací, přesahy, natavování. 

Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího bude nejprve po ukončení pilotáže kontrolována poloha jednotlivých 

pilot s odchylkou od projektované osy piloty +/-25 mm, dále pak projektovaná výška 

piloty s odchylkou +/-40 mm. Poté se kontroluje délka vyčnívající stykovací výztuže, 

která se od předepsané délky může lišit o +100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovině 

je poloha nosných prutů s odchylkou maximálně +/-30 mm.  Kontrolovány budou 

rozměry základových konstrukcí přeměřením pásmem a metrem, jejich vodorovnost 

s odchylkami +/-5 mm na 2m lati a výšková úroveň s tolerancí +/-4 mm. Povrch všech 

betonovaných konstrukcí být bez prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných porušení 

vyžadujících opravu. Je také nutné zkontrolovat prostupy jednotlivými konstrukcemi. 

U hutněných zásypů kolem konstrukcí se kontroluje jejich výška a rovinatost. 

Dále se konstroluje správnost provedení spojů hydroizolací. 

5. 2. 3  Ekologie 

Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 01 03 Plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

13 08 02* Jiné emulze 
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Při provádění základových prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 

hlukem, a na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  

5. 2. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 

Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 

a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 

odborně a zdravotně způsobilými osobami.  

 

- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 

pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 

dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 

- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 

nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  

- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  

- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 

Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým 

nebo světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 

v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 

osoba.  

- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 

s ostatními pracovníky. 

- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 

tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba a 

budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  
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- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 

se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 

nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 

se v kabině nebudou nacházet. 

- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 

a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 

- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 

je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 

- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 

- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 

- Bednění musí mít dostatečnou únosnost a tuhost ve všech rovinách. 

Bude provedeno řádně dle dokumentace tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově 

tuhé. 

- Musí být vyloučena chůze osob po bezprostředně uložené výztuži do bednění. 

- Podpěrné a opěrné konstrukce bednění budou navrženy a provedeny tak, 

aby bylo možné při odbedňovacích pracích tyto prvky bezpečně uvolňovat 

a odstraňovat. 

- Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka. 

- Při betonáži bude zajištěn bezpečný přístup ke všem pracovním místům. 

- Vibrátor bude ponořován do hutněné betonové směsi a vytahován z ní pouze 

za chodu přístroje.  

- Pracovníci budou nůžkami stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá 

jejich konstrukci, přičemž nebudou stříhat pruty kratší než 0,3 m, pokud nebude 

osazeno chránící zařízení. Ruce budou vzdáleny do místa střihu nejméně 0,15 m. 

- Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 

pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 

Musí mít platný svářečský průkaz a musí být vydáno povolení ke sváření.  

5. 2. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 

Beton:  Piloty: C25/30 – 229,2 m3 

 Hlavice: C25/30 – 9,2 m3 

 Desky: C25/30 – 105,5 m3 

 Podkladní beton desky: C16/20 – 41,5 m3  

 Pasy: C25/30 – 127,0 m3 
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 Podkladní beton pasy: C16/20 – 33,3 m3 

 Podkladní beton podlahy 1NP – 128,9 m3 

 

Výztuž: Piloty – Svařované armokoše – betonářská výztuž R 10 505 – 7224 kg 

  Hlavice – Svařované armokoše – betonářská výztuž R10 505 – 984,6 kg 

 Desky: betonářská výztuž R 10 505 - nosná výztuž 5767,9 kg 

      - kotevní výztuž 3850,2 kg 

 Pasy: betonářská výztuž R 10 505 – nosná výztuž 18326,1 kg 

 

Bednění základových desek a pasů: 1070,9 m2 

 

Izolační pásy Sklobit 40 Mineral – 1277,7 m2 

Ochranná geotextilie 1000g/m2 – 2555,4 m2 

5. 2. 6  Návrh pracovní skupiny 

Stavbyvedoucí 1x 

Vedoucí čety 1x  

Obsluha vrtné soupravy 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha rypadla-nakladače 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha autojeřábu 1x (průkaz strojníka) 

Řidič nákladního automobilu 3x (průkaz strojníka) 

Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 

Obsluha tahače 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha pojízdného čerpadla betonu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha smykem řízeného nakladače 1x (průkaz strojníka) 

Při vytyčovacích pracích je třeba odborného měřiče (geodet) 

Vazač 2x (průkaz vazače) 

Železář 5x  

Betonář 4x  

Pomocný pracovník 3x 
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5. 2. 7  Výpis hlavní mechanizace 

Vrtná souprava Bauer BG 15 H 1 ks 

Autojeřáb Tatra AD 30 1 ks 

Rypadlo-nakladač New Holland B115 1 ks 

Nákladní automobil Tatra T815-231S84 262 2 ks 

Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 38ZX-170 1 ks 

Tahač Iveco AS440S45 T/FPLT s návěsem MCCT MEGA 1 ks 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 

Zeminový válec Caterpillar CP56 1 ks 

5. 2. 8  Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci je 130 dní. Realizace základů bude probíhat v těsné 

souvislosti se zemními pracemi.  

Hrubá vrchní stavba 
- Svislé nosné konstrukce 

- Vodorovné nosné konstrukce 

- Zastřešení 

5. 3 Svislé nosné konstrukce 
Jako svislá nosná konstrukce je zvolen skeletový systém se sloupy 300/500 (400/500) 

mm doplněný o monolitické stěny tl. 200 mm. Obvodové zdivo mezi sloupy bude 

tvořeno keramickými tvárnicemi 36,5 P+D. 

5. 3. 1  Technologický postup 

- Nejprve budou provedeny monolitické stěny suterénu. Betonový povrch 

desky bude opatřen chemickým nátěrem, který zajistí spojení desky a stěny.  

- Bude rozměřena přesná poloha stěn. 

- Bude sestaveno oboustranné systémové bednění dle montážního návodu 

výrobce. Nejprve ovšem pouze jedna strana, po vložení výztuže pak druhá. 

Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem. 

- Na ponechanou konstrukční výztuž základových desek bude provedena 

a napojena výztuž stěn dle projektové dokumentace a na ni nasazena 

distanční plastová tělesa. 
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- Beton do konstrukcí bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla 

betonové směsi a hutněn ponorným vibrátorem. 

- Po zatvrdnutí betonu (3dny) bude bednění opatrně demontováno a očištěno. 

Beton ošetřován minimálně 7 dní kropením. 

- Stejným způsobem budou realizovány i vnitřní ztužující monolitické stěny. 

- Monolitické sloupy budou realizovány na vyčnívající konstrukční výztuž 

ze základových patek a pasů.  

- Beton základových konstrukcí bude opatřen chemickým nátěrem 

zajišťujícím spojení sloupů a základů.  

- Bude dle montážního návodu výrobce osazeno systémové bednění a to tak, 

že nejprve budou osazeny dvě kolmé strany a po vložení armatury pak zbylé 

dvě. Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem. 

- Na konstrukční výztuž bude provedena montáž výztuže železáři 

dle projektové dokumentace a osazena distančními plastovými tělísky. 

- Beton do konstrukcí bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla 

betonové směsi a hutněn ponorným vibrátorem. 

- Po zatvrdnutí betonu (3dny) bude bednění opatrně demontováno a očištěno. 

Beton ošetřován minimálně 7 dní kropením. 

- Po provedení vodorovných konstrukcí bude pokračováno stejným způsobem 

s dalšími patry skeletu. 

- Mezi jednotlivá pole sloupů bude provedena vyzdívka obvodových stěn 

z keramických tvárnic. 

- Nejprve budou založeny rohy na vápenocementovou maltu a vyzděn první 

řádek. Poté na tepelně-izolační maltu vyzděna první výška, sestaveno lešení 

a vyzděna druhá výška s vynechanými otvory pro výplňové konstrukce 

a osazenými překlady. Je nutné dbát na přesahy tvárnic 125 mm. Zdivo bude 

v každém řádku kotveno pomocí ocelového plechu a hmoždin ke sloupům 

z obou stran. U stropu bude spára vyplněna pružným tmelem.  

- Při vyzdívkách ve vyšších patrech je nutné zajistit volnou hranu proti pádu 

osob. To bude provedeno jištěním pracovníků. 

 

 

 



26 
 

5. 3. 2  Jakost 

Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Zkontroluje pracoviště, zda jsou řádně provedeny základové 

konstrukce, jsou suché, čisté, musí splňovat předepsané odchylky, od vodorovnosti 

musí být do 0,5 cm na 2 metrové lati a u svislosti 0,25 cm na 60 cm lati, zda mají 

požadovanou pevnost, nejsou mastné, nemají štěrková hnízda a nejsou jinak poškozeny 

tak, aby to vyžadovalo opravu. Také se kontrolují rozměry základových konstrukcí. 

Současně musí být v rámci vstupní kontroly stavbyvedoucím kontrolováno množství 

a kvalita výztuže, betonu, bednění, zdících materiálů. Toto kontroluje dle dodacích listů 

a identifikačních štítků na výztuži. Také množství a druh systémového bednění. 

Před betonáží je nutné provést zkoušku sednutí kužele betonu dle Abramse a stupeň 

rozlití betonu, kde u základových konstrukcí je při čerpání betonu stupeň sednutí kužele 

100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm.  Je nutné zkontrolovat zásady 

skladování výztuže a zdících materiálů, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

Mezioperační kontrola: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Kontroluje nanášení chemického spojovacího 

prostředku, osazování bednění, nanášení odbedňovacího prostředku, ukládání výztuže 

a její opatření distančními tělísky, dodržení betonážního postupu, výšky shozu (1,5 m), 

hutnění betonu vibrováním, dodržení doby tvrdnutí betonu, odbedňovací práce, 

ošetřování betonu. V případě, že není možné po celou dobu betonáže zajistit stejnou 

kvalitu betonu, kontroluje beton stupněm rozlití a stupněm sednutí kužele.  

U vyzdívaných obvodových stěn kontroluje rozměření zdiva, uložení první řady, zdění 

první výšky, používání lešení, zdění druhé výšky, vynechání otvorů pro výplňové 

konstrukce, osazení překladů, průběžné kotvení ke sloupům, pružné spojení se stropem. 

Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího budou zkontrolovány rozměry sloupů a stěn a prostupů, jejich 

poloha přeměřením pásmem a metrem, svislost sloupů s odchylkou +/- 6 mm, stěn 

s tolerancí +/- 8 mm. Kontroluje se rovnoběžnost a pravoúhlost napojení stěn.  

Dále pak také odchylka polohy sloupů a stěn v půdoryse s tolerancí +/- 25 mm, volný 

prostor mezi sousedními sloupy nebo stěnami s tolerancí +/- 25 mm nebo +/- L/600 

(použije se větší z nich), vychýlení sloupu v některé rovině, kde se použije větší 

z hodnot h/300 nebo 15 mm. Dále se kontroluje odchylka mezi osami sloupů a stěn 
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v jednotlivých patrech, kde je tolerance větší z hodnot t/30 a 15 mm, kde t je tloušťka 

sloupů. Zkontrolována budou také zakřivení sloupů, kde je povolená odchylka větší 

z hodnot h/300 a 15 mm. Povrch sloupů a stěn musí být bez prasklin, dutin, mastných 

skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu.  

5. 3. 3  Ekologie 

Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 01 03 Plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

13 08 02* Jiné emulze 

 

Při provádění svislých konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být 

v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, a na stavbě 

musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  

5. 3. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 

Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
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pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 

a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 

odborně a zdravotně způsobilými osobami.  

 

- Pracovníci budou při práci ve výškách používat ochranné bezpečnostní prvky, 

a to jištění pracovníků úvazy. Zároveň budou na místech, kde hrozí pád, 

umístěna zábradlí předepsaných výšek. 

- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 

pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 

dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 

- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 

nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  

- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  

- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 

Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým nebo 

světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 

v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 

osoba.  

- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 

s ostatními pracovníky. 

- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 

tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba 

a budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 

se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 

nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 

se v kabině nebudou nacházet. 

- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 

a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 

- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 

je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
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- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 

- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 

- Bednění musí mít dostatečnou únosnost a tuhost ve všech rovinách. 

Bude provedeno řádně dle dokumentace tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově 

tuhé. 

- Musí být vyloučena chůze osob po bezprostředně uložené výztuži do bednění. 

- Podpěrné a opěrné konstrukce bednění budou navrženy a provedeny tak, 

aby bylo možné při odbedňovacích pracích tyto prvky bezpečně uvolňovat 

a odstraňovat. 

- Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka. 

- Při betonáži bude zajištěn bezpečný přístup ke všem pracovním místům. 

- Vibrátor bude ponořován do hutněné betonové směsi a vytahován z ní pouze 

za chodu přístroje.  

- Pracovníci budou nůžkami stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá 

jejich konstrukci, přičemž nebudou stříhat pruty kratší než 0,3 m, pokud nebude 

osazeno chránící zařízení. Ruce budou vzdáleny do místa střihu nejméně 0,15 m. 

- Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 

pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 

Musí mít platný svářečský průkaz a musí být vydáno povolení ke sváření.  

5. 3. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 

Tab. 5. 3. 5 Materiály svislých nosných konstrukcí 

Materiál/ Podlaží 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NPΣ

Beton C25/30 [m
3
] 73,9 139,6 180,6 49,8 49,8 46,7 8,0 548,4

Výztuž R 10 505 [t] 5,9 16,0 20,2 5,5 5,5 4,7 2,7 60,5

Bednění stěn a sloupů [m
2
] 517,8 1420,7 463,5 496,7 496,7 167,0 84,3 3646,4

Keramické tvárnice 365 mm [m
3
] 0 269,5 203,7 116,5 117,4 117,1 96,0 920,1

Keramické tvárnice 300 mm [m
3
] 0 10,1 131,9 36,5 36,5 65,3 0 280,3

Keramické tvárnice 125 mm [m
3
] 0 448,4 710,8 270,5 270,5 239,9 86,4 2026,4

Keramické tvárnice 100 mm [m
3
] 0 0 58,0 0 0 0 0 58,0

Tvárnice Ytong 375 mm [m
3
] 0 0 0 117,7 0 0 0 117,7

Příčkovky Ytong 50mm [m
3
] 0 183,5 726,3 279,3 279,3 261,9 59,9 1790,3 

5. 3. 6  Návrh pracovní skupiny 

Vedoucí čety 1x  

Obsluha věžového jeřábu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 
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Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha pojízdného čerpadla betonu 2x (průkaz strojníka) 

Obsluha autojeřábu Tatra AD 30 1x (průkaz strojníka)  

Vazač 2x (průkaz vazače) 

Železář 5x  

Betonář 4x  

Pomocný pracovník 5x 

5. 3. 7  Výpis hlavní mechanizace 

Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 

Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 1 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 45ZX5-170 1 ks 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 

Autojeřáb Tatra AD 30 1 ks 

Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N 1 ks 

5. 3. 8  Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci je 55 dní. 

5. 4 Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce budou tvořit bezprůvlakové, lokálně podepřené stropní 

desky vyztužené třmínkovými lištami, jejichž tloušťka je navržena 240 mm.  

5. 4. 1  Technologický postup 

Z důvodu finančních a časových úspor bude 1NP a 2NP realizováno po třetinách, vždy 

dojde k vybednění, vyztužení a betonáži třetiny stropu, na to budou navazovat další 

části. 

- Nejprve bude sestaveno systémové bednění podle montážního návodu výrobce. 

- Současně s bedněním bude budován i systém zábradlí po obvodu bedněné 

stropní konstrukce. Toto bude realizováno pomocí držáků ochranného zábradlí 

PERI. Ty budou na stropní desku nasazeny ve vzdálenostech maximálně 2,5 m 

a jejich poloha zaaretována. Na sloupky budou na úchyty nasazena vždy 

tři prkna šířky 0,2 m a délky 3,0 m a zajištěna hřebíky. 
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- Jako bednění čela desek bude použito bednění dřevěnými deskami, které budou 

rozepřeny ve dvou úrovních dalšími deskami připevněnými na sekundárních 

nosnících. 

- Na připravené bednění opatřené odbedňovacím nátěrem bude podle projektové 

dokumentace provedena železáři výztuž stropních desek, osazena dilatační 

plastová tělíska a také dilatační lišty jednotlivých polí budoucí stropní desky. 

Je nutné, aby stropní deskou probíhala výztuž sloupů skeletu, na které bude 

výztuž dalších pater sloupů navazovat. 

- Zároveň musí být osazena bednění všech prostupů stropními konstrukcemi. 

- Beton zhlaví sloupů bude natřen chemickým nátěrem zajišťujícím spojení 

betonu sloupu a budoucí stropní desky. 

- Beton do konstrukcí bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla betonové 

směsi a hutněn vibračními lištami. 

- Po zatvrdnutí betonu (8 dnů) bude část bednění dle návrhu statika opatrně 

demontováno a očištěno. Zbytek zůstane na místě až do dosažení 28-denní 

pevnosti. Beton ošetřován minimálně 7 dní kropením. 

- Takto se bude postupovat i v dalších podlažích vždy po zhotovení a dosažení 

dostatečné pevnosti sloupů v daném podlaží. 

- Součástí bude vybetonování bazénu v 1NP. Dle projektové dokumentace bude 

vyztužen, vybedněn a vybetonován. 

5. 4. 2  Jakost 

Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Zkontroluje monolitické konstrukce daného podlaží, zda jejich 

poloha, rozměry a svislost odpovídají projektu a povoleným tolerancím a také zda jsou 

dostatečně únosné. Současně musí být v rámci vstupní kontroly stavbyvedoucím 

kontrolováno množství a kvalita výztuže a betonu. Toto kontroluje dle dodacích listů 

a identifikačních štítků na výztuži. Také množství a druh systémového bednění. 

Před betonáží je nutné provést zkoušku sednutí kužele betonu dle Abramse a stupeň 

rozlití betonu, kde u základových konstrukcí je při čerpání betonu stupeň sednutí kužele 

100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm.  Je nutné zkontrolovat zásady 

skladování výztuže, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
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Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Kontroluje nanášení chemického spojovacího 

prostředku, osazování bednění, nanášení odbedňovacího prostředku, ukládání výztuže 

a její opatření distančními tělísky, uložení bednění prostupů stropní deskou, dodržení 

betonážního postupu, výšky shozu (1,5 m), hutnění betonu vibrováním, dodržení doby 

tvrdnutí betonu, odbedňovací práce, ošetřování betonu. V případě, že není možné 

po celou dobu betonáže zajistit stejnou kvalitu betonu, kontroluje beton stupněm rozlití 

a stupněm sednutí kužele.  

Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího budou zkontrolovány rozměry stropních desek, prostupů, přesahů, 

balkónů, jejich poloha přeměřením pásmem a metrem, tloušťka stropu +/- 8mm 

od rozměru daného projektovou dokumentací, dále pak jejich vodorovnost s tolerancí 

+/-5 mm na 2m lati. Povrch stropních desek musí být bez prasklin, dutin, mastných 

skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu. 

5. 4. 3  Ekologie 

Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 01 03 Plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

13 08 02* Jiné emulze 
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Při provádění vodorovných konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být 

v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, a na stavbě 

musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  

5. 4. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 

Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 

a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 

odborně a zdravotně způsobilými osobami.  

- Pracovníci budou při práci ve výškách používat ochranné bezpečnostní prvky, 

a to úvazy. Zároveň budou na místech, kde hrozí pád, umístěna zábradlí 

předepsaných výšek. 

- Veškerá místa, kde hrozí propadnutí, musí být řádně označena a zabezpečena 

a riziko propadnutí musí být eliminováno příslušnými opatřeními (zábradlí).  

- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 

pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 

dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 

- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 

nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  

- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  

- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 

Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým nebo 

světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 

v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 

osoba.  

- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 

s ostatními pracovníky. 
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- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 

tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba 

a budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 

se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 

nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 

se v kabině nebudou nacházet. 

- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 

a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 

- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 

je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 

- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 

- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 

- Bednění musí mít dostatečnou únosnost a tuhost ve všech rovinách. 

Bude provedeno řádně dle dokumentace tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově 

tuhé. 

- Musí být vyloučena chůze osob po bezprostředně uložené výztuži do bednění. 

- Volně vyčnívající pruty betonářské výztuže budou opatřeny gumovými návleky, 

aby bylo zamezeno úrazu napíchnutím a propíchnutím. 

- Podpěrné a opěrné konstrukce bednění budou navrženy a provedeny tak, 

aby bylo možné při odbedňovacích pracích tyto prvky bezpečně uvolňovat 

a odstraňovat. 

- Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka. 

- Při betonáži bude zajištěn bezpečný přístup ke všem pracovním místům. 

- Vibrátor bude ponořován do hutněné betonové směsi a vytahován z ní pouze 

za chodu přístroje.  

- Pracovníci budou nůžkami stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá 

jejich konstrukci, přičemž nebudou stříhat pruty kratší než 0,3 m, pokud nebude 

osazeno chránící zařízení. Ruce budou vzdáleny do místa střihu nejméně 0,15 m. 

- Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 

pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 

Musí mít platný svářečský průkaz a musí být vydáno povolení ke sváření.  
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5. 4. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 

Tab. 5. 4. 5 Materiály vodorovných nosných konstrukcí 

Materiál/ Podlaží 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NPΣ

Beton C25/30 [m
3
] 56,0 395,3 395,3 98,6 89,5 104,3 30,3 1169,2

Výztuž R 10 505 [t] 5,7 40,5 40,5 8,4 8,4 10,0 3,1 116,7

Bednění stropů [m
2
] 244,9 1729,2 1729,2 431,4 391,6 456,3 132,4 5115,0 

5. 4. 6  Návrh pracovní skupiny 

Vedoucí čety 1x  

Obsluha věžového jeřábu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 

Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha pojízdného čerpadla betonu 2x (průkaz strojníka) 

Vazač 2x (průkaz vazače) 

Železář 5x  

Betonář 4x  

Pomocný pracovník 5x 

5. 4. 7  Výpis hlavní mechanizace 

Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 

Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 1 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 45ZX5-170 1 ks 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 

5. 4. 8  Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci je 92 dní. 
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5. 5 Zastřešení 
Na objektu se nachází několik typů střech. Nad obytnou částí je navržena jednoplášťová 

plochá střecha, nepochozí, spádovaná do vpustí a odvodněná podtlakovým způsobem. 

Vrchní hydroizolace bude kotvená nad malou atiku na OSB desku a zatáhnutá 

pod ukončující pozinkovaný okapní profil. Oplechování atiky tak bude minimalizováno. 

 

Skladba nepochozí s možností údržby a opravy nad vytápěným prostorem Fitness 

a posledním NP obytné části budovy:  

S1 

 SBS pás s břidličným posypem tl. 4 mm 

 SBS pás 

 Polystyren EPS 100 S tl. 100 mm 

 Polystyren EPS 70 S klíny minimální tl. 40 mm se spádem 2 % 

 Parozábrana 

 Nosná ŽB konstrukce  

 vnitřní omítka 15 mm 

 
Vznikají zde pochozí terasy nad vytápěným prostorem, kde je uvažována 
tato skladba. (KD3 + S2) 

S2 

- Kačírek frakce 16 – 32 mm tl. 50mm 

- Ochranná geotextilie 200 g/m2     

- SBS pás s břidličným posypem tl. 4 mm 

- SBS pás  

- Polystyren EPS 100 S tl. 100 mm 

- Polystyren EPS 70 S klíny minimální tl. 40 mm se spádem 2 % 

- Parozábrana 

- Nosná ŽB konstrukce  

- vnitřní omítka 15 mm 
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Skladba nepochozí nad vytápěným prostorem Bazénu (ta je použita i nad elipsovitou 
částí fitnescentra):  

S3 (S4) 

 SBS pás s břidličným posypem tl. 4 mm 

 SBS pás  

 Polystyren EPS 100 S tl. 100 mm + 140 mm 

 Polystyren EPS 70 S klíny minimální tl. 40 mm se spádem 2 % 

 Parozábrana 

 VSŽ plech / nosný trapézový plech tl 50 mm + PO nátěr  

 Ocelové nosníky + PO nátěr  

 

Vznikají zde pochozí terasy nad vytápěným prostorem, kde je uvažována 
tato skladba. (KD3 + S2) 
KD3 

- Betonová dlažba na podložkách 

- Ochranná geotextilie 200 g/m2 

- SBS pás s břidličným posypem tl. 4 mm 

- SBS pás  

- Polystyren EPS 100 S tl. 100 mm 

- Polystyren EPS 70 S klíny minimální tl. 40 mm se spádem 2 % 

- Parozábrana 

- Nosná ŽB konstrukce 

5. 5. 1  Technologický postup 

S1 

- Na železobetonovou stropní konstrukci bude aplikována parozábrana PE fólií, 

která bude volně spojena páskou. 

- Na parozábranu budou položeny spádové klíny tak, aby byl spád směřován 

správným směrem a v požadovaném sklonu ke vpustím. 

- Na spádové klíny bude přilepen plošně PUK lepidlem EPS polystyren tvořící 

tepelně izolační vrstvu. 

- Na EPS polystyren bude pomocí kotevního kompletu teleskop + šroub do nosné 

ŽB konstrukce ukotven SBS pás, který bude vzájemně spojen z poloviny 

v samolepících spojích a z poloviny ve spojích svařen. 
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- Na první vrstvu SBS pásu bude plnoplošně nataven pomocí propanbutanového 

hořáku SBS pás druhý. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 

 

S2 

- Na železobetonovou stropní konstrukci bude aplikována parozábrana PE fólií, 

která bude volně spojena páskou. 

- Na parozábranu budou položeny spádové klíny tak, aby byl spád směřován 

správným směrem a v požadovaném sklonu ke vpustím. 

- Na spádové klíny bude přilepen plošně PUK lepidlem EPS polystyren tvořící 

tepelně izolační vrstvu. 

- Na EPS polystyren bude pomocí kotevního kompletu teleskop + šroub do nosné 

ŽB konstrukce ukotven SBS pás, který bude vzájemně spojen z poloviny 

v samolepících spojích a z poloviny ve spojích svařen. 

- Na první vrstvu SBS pásu bude plnoplošně nataven pomocí propanbutanového 

hořáku SBS pás druhý. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 

- Jako ochranná vrstva hydroizolace bude na asfaltové pásy s přesahy položena 

ochranná geotextilie. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 

- Na geotextilii bude rozprostřena 50 mm vysoká vrstva kačírku jako přitěžovací 

vrstva. 

 

KD3 

- Na železobetonovou stropní konstrukci bude aplikována parozábrana PE fólií, 

která bude volně spojena páskou. 

- Na parozábranu budou položeny spádové klíny tak, aby byl spád směřován 

správným směrem a v požadovaném sklonu ke vpustím. 

- Na spádové klíny bude přilepen plošně PUK lepidlem EPS polystyren tvořící 

tepelně izolační vrstvu. 

- Na EPS polystyren bude pomocí kotevního kompletu teleskop + šroub do nosné 

ŽB konstrukce ukotven SBS pás, který bude vzájemně spojen z poloviny 

v samolepících spojích a z poloviny ve spojích svařen. 

- Na první vrstvu SBS pásu bude plnoplošně nataven pomocí propanbutanového 

hořáku SBS pás druhý. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 

- Jako ochranná vrstva hydroizolace bude na asfaltové pásy s přesahy položena 

ochranná geotextilie. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 
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- Na geotextilii bude položena betonová dlažba na podložkách. 

 

S3 (S4) 

- Ocelové nosníky v osových vzdálenostech sloupů budou na jedné straně 

podpírány sloupy a na straně druhé pak železobetonovou stěnou. 

K železobetonovým konstrukcím budou připevněny a to tak, 

že na železobetonových konstrukcích budou navařeny kotevní plechy k výztuži 

prvků a k těmto kotevním plechům budou ocelové nosníky přivařeny. Zároveň 

budou natřeny protipožárním a protikorozním nátěrem. 

- Na ocelové nosníky bude připevněn nosný trapézový plech a to závitovou tyčí 

ve tvaru U, která obepne ocelový nosník, protáhne se do vyvrtaných otvorů 

v plechu a matkou ukotví. 

- Na trapézový plech bude aplikována parozábrana kotvená pomocí šroubů 

a podložek, ve spojích bude svařena. Spoje musí být těsné. 

- Na parozábranu budou položeny spádové klíny tak, aby byl spád směřován 

správným směrem a v požadovaném sklonu ke vpustím. 

- Na spádové klíny bude přilepen plošně PUK lepidlem EPS polystyren tvořící 

tepelně izolační vrstvu. 

- Na EPS polystyren bude plnoplošně přilepen SBS pás, který bude vzájemně 

spojen z poloviny v samolepících spojích a z poloviny ve spojích svařen. 

- Na první vrstvu SBS pásu bude plnoplošně nataven pomocí propanbutanového 

hořáku SBS pás druhý. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 

5. 5. 2  Jakost 

Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Zkontroluje monolitické konstrukce daného podlaží, zda jejich 

poloha, rozměry a svislost odpovídají projektu a povoleným tolerancím a také zda jsou 

dostatečně únosné. V případě oválné části fitnescentra bude zkontrolováno vyzdění 

elipsy pórobetonovými tvárnicemi.  Současně musí být v rámci vstupní kontroly 

stavbyvedoucím kontrolováno množství a kvalita materiálů používaných pro konstrukce 

střechy. Toto kontroluje dle dodacích listů. 

Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Kontroluje osazování a kotvení ocelových nosníků, 
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připevňování trapézového plechu, natavování asfaltových pásů, pokládku spádových 

klínů a zateplení střechy, rozložení separační geotextilie, rozložení vrstvy kačírku,  

kontrola správně provedených spojů asfaltových pásů, položení parozábrany a pojistné 

hydroizolace a kontrola jejich spojů, rozložení pryžových podložek pro dlažbu 

a rozložení dlažby samotné. Zároveň také kontroluje napojení hydroizolačních vrstev 

na střešní vpusti a spádování střechy. 

Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího bude kontrolována výška střechy a její spád přeměřením. 

Dále napojení na střešní vpusti.  

5. 5. 3  Ekologie 

Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 01 03 Plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

13 08 02* Jiné emulze 

 

Při provádění zastřešení je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. 

Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být v dobrém 

technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, a na stavbě musí být 

dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
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5. 5. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 

Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 

a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 

odborně a zdravotně způsobilými osobami.  

 

- Pracovníci budou při práci ve výškách používat ochranné bezpečnostní prvky, 

a to montážní plošiny. Zároveň budou na místech, kde hrozí pád, umístěna 

zábradlí předepsaných výšek. 

- Veškerá místa, kde hrozí propadnutí, musí být řádně označena a riziko 

propadnutí musí být eliminováno příslušnými opatřeními (zábradlí).  

- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 

pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 

dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 

- Při montáži rozměrných prvků (ocelový vazník) budou zohledněny rozměry 

prvku a jeho hmotnost. 

- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 

nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  

- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  

- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 

Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým nebo 

světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 

v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 

osoba.  

- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 

s ostatními pracovníky. 
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- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 

tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba 

a budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 

se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 

nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 

se v kabině nebudou nacházet. 

- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 

a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 

- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 

je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 

- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 

- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 

5. 5. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 

Betonová dlažba 300/300 tl.40mm do vyrovnávací podložky 140,23 m2 

WAREX VSŽ plech       456,3 m2 

Profil IPE 140        1,02 t 

Profil HEA 120        1,42 t 

Profil I 500         4,67 t 

Profil IPE 200        3,72 t 

Profil TK 51/5        1,08 t 

Profil TK 70/5        0,32 t 

Profil MSH 130/130/5       0,58 t 

Profil MSH 150/100/5       1,19 t 

Profil MSH 140/140/10       1,59 t 

Profil MSH 180/180/10       2,12 t 

2x asfaltový modifikovaný pás, liapor, penetrační nátěr  1721,63 m2 

Kačírek 50 mm       3,23 m3  

Ochranné geotextilie 200g/m2      198,12 m2 
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5. 5. 6  Návrh pracovní skupiny 

Stavbyvedoucí 1x 

Vedoucí čety 1x  

Obsluha jeřábu 1x (průkaz strojníka) 

Řidič nákladního automobilu 2x (průkaz strojníka) 

Vazač 2x (průkaz vazače) 

Izolatér 10x  

Zedník 6x  

Pomocný pracovník 5x 

 

5. 5. 7  Výpis hlavní mechanizace 

Jeřáb Liebherr Flat-Top 50 EC-B 5 1ks 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 2 ks 

 

5. 5. 8  Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci je 52 dní. 
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5. 6 Dokončovací práce 
Jedná se o: 

- výplně otvorů: plastová okna, hliníková okna, hliníkové výkladce, hliníkové 

dveře, dřevěné dveře 

- zateplovací systém: kontaktní zateplovací systém z minerální vlny a tenkovrstvé 

silikonové omítky 

- vzduchotechniku 

- ústřední topení 

- zdravotechniku 

- elektromontáže 

- vnitřní omítky: jádrová omítka, sádrová omítka, štuková omítka 

- hrubé podlahy: anhydritová hrubá podlaha 

- sádrokartonové konstrukce: podhledy 

- obklady: keramické 

- malby 

- dlažba: keramická, betonová 

- nášlapné vrstvy podlah: laminátová podlaha, sportovní podlaha 

- zapravovací práce spolu s vyklizením a vyčištěním objektu. 

5. 6. 1  Technologický postup 

- Po dokončení hrubé vrchní stavby bude následovat technologická pauza 

na dozrání veškerých konstrukcí, jejich promrznutí a odstranění vlhkosti 

ze stavby. 

- Následovat bude osazení výplní otvorů – oken, výkladců, balkonových 

a vstupních dveří. 

- Dále bude přistoupeno ke zhotovování prací TZB, a to vzduchotechniky, 

ústředního vytápění, zdravotechniky a elektromontáží, které budou probíhat 

etapově po jednotlivých podlažích. 

- Po dokončení TZB prací a 14 dní po ukončení všech mokrých procesů na stavbě 

budou prováděny vnitřní omítky pomocí strojního ukládání a využití sila 

omítkové směsi. Podklad z keramických tvárnic a betonu musí mít maximálně 

vlhkost 4%, u pórobetonových tvárnic pak maximálně 8%. 

- Po jejich dokončení bude přistoupeno ke zhotovení kontaktního zateplovacího 

systému.  
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- Po technologické pauze bude následovat provedení hrubé podlahy anhydritovým 

samonivelačním potěrem. 

- Po vyzrátí hrubé podlahy budou následovat práce na sádrokartonových 

konstrukcích. Pro jejich realizaci je nutné, aby vyschly všechny mokré procesy, 

tj. aby vlhkost nepřesáhla 4%. Po dokončení SDK konstrukcící  budou 

provedeny keramické obklady. Při použití disperzních lepidel nesmí klesnout 

stáří podkladu pod 28 dní s vlhkostí 4 – 10 %. Pro betonový podklad je nutné 

stáří minimálně 1 měsíc a vlhkost 4%.  U sádrového podkladu je maximální 

přípustná vlhkost 2%.  

- Po ukončení obkladačských prací budou realizovány malby na zcela suchý 

podklad, tj. nejméně 14 dní po ukončení mokrých procesů. 

- Po vymalování a vyschnutí budou realizovány keramické dlažby a laminátové 

podlahy. Podklad pro ně musí být dostatečně vyzrátý, suchý, bezprašný 

a bez výstupků.  

- Pak podle potřeby budou realizovány práce zapravovací a po jejich dokončení 

bude následovat úplné vyčištění objektu. 

5. 6. 2  Jakost 

Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Zkontroluje, zda jsou provedeny všechny práce spojené s hrubou 

vrchní stavbou, všechny odpovídají parametrům uvedeným v projektové dokumentaci 

s tolerovanými odchylkami. Zkontroluje, že jsou jednotlivá pracoviště čistá, vyklizená 

a připravená pro práce následující. Kontroluje materiály pro dokončovací práce, 

jejich množství a kvalitu, a to z dodacích listů. 

Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Kontroluje sled jednotlivých činností, zda jsou 

prováděny v souladu s projektovou dokumentací a zda jsou dodržovány příslušné 

technologické postupy. Kontroluje osazování výplní otvorů, práce vzduchotechniků, 

topenářů, elektrikářů, zdravotechniků, omítkářů, provádění zateplovacího systému, 

hrubých a nášlapných vrstev podlah jejich mezioperační vlhkost, teploty prostředí, 

provádění sádrokartonových konstrukcí, připravenosti pro jejich realizaci, vlhkost, 

provádění obkladů a maleb. 
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Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího bude kontrolována kvalita jednotlivých dokončovacích prací, 

zda jsou zhotoveny podle projektové dokumentace. Také zkoušky jednotlivých vedení 

(tlakové zkoušky, zkoušky kanalizace, apod.), které musí být provedeny 

před provedením omítek. Vizuální kontrola omítek, a to jejich rovinatosti po jejich 

jednotlivých vrstvách a dodržování technologických pauz, vizuální kontrola podlah, 

kontrola rovinatosti podlah, obkladů a následné vyčištění objektu.  

5. 6. 3  Ekologie 

Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 01 03 Plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

13 08 02* Jiné emulze 

 

Při provádění dokončovacích prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být 

v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, a na stavbě 

musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
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5. 6. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 

Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 

a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 

odborně a zdravotně způsobilými osobami.  

 

- Pracovníci budou při práci ve výškách používat ochranné bezpečnostní prvky, 

a to montážní plošiny. Zároveň budou na místech, kde hrozí pád, umístěna 

zábradlí předepsaných výšek. 

- Veškerá místa, kde hrozí propadnutí, musí být řádně označena a riziko 

propadnutí musí být eliminováno příslušnými opatřeními (zábradlí).  

- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 

pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 

dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 

- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 

nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  

- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  

- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 

s ostatními pracovníky. 

- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 

tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba 

a budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  

- Při souběhu prací musí být dodržován minimální pracovní prostor pro četu, 

pracovníci nebudou provádět práce současně v úrovních nad sebou ve volném 

prostoru a pohybovat se v ochranných pásmech strojů. 

- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 

a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 
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- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 

je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 

- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 

- Veškerá pracoviště musí být řádně osvětlena. 

- Při provádění lepení musí být pracoviště řádně odvětrávána, aby byl zabezpečen 

přístup dostatečného množství čerstvého vzduchu. 

- Při svařování a manipulaci s plamenem musí být pracoviště řádně odvětráno, 

musí být zabezpečeno proti vzniku požáru, pracovníci musí používat ochranné 

osobní pracovní pomůcky. 

- U prací vyžadujících, aby pracovníci byli vybaveni pracovní obuví s měkkou 

podrážkou, budou tuto obuv používat.  

5. 6. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál/ Podlaží 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP Σ

Nátěr [m
2
] 0 207,4 0 0 0 0 0 207,4

Drátkobeton [m
2
] 0 213,1 0 0 0 0 0 213,1

Zámková dlažba [m
2
] 0 99,2 0 0 0 0 0 99,2

Laminátová podlaha [m
2
] 0 0 373,0 212,4 212,4 171,3 101,9 1071,0

Sportovní podlaha [m
2
] 0 0 515,0 164,4 0 0 0 679,3

Keramická dlažba [m
2
] 0 55,5 424,4 11,3 144,3 131,3 24,8 791,6

Betonová dlažba [m
2
] 0 0 17,3 123,9 0 0 89,3 230,5

Keramický obklad [m
2
] 0 1119,9 617,8 115,9 115,9 104,8 34,9 2109,1

Malba - strop [m
2
] 133,3 400,5 628,9 319,1 319,1 310,8 120,6 2099,0

Malba - stěny [m
2
] 208,4 111,0 1832,0 1000,6 788,1 747,9 251,0 4730,5

Vnitřní omítka štuková - stropy [m
2
] 0 0 938,1 627,9 627,9 601,7 230,3 3025,9

Vnitřní omítka štuková - stěny [m
2
] 0 0 5030,6 1692,8 1692,8 1631,2 494,2 10541,5

Vnitřní omítka sádrová - strop [m
2
] 0 36,9 0 0 0 0 0 36,9

Vnitřní omítka sádrová - stěny [m
2
] 0 281,4 0 0 0 0 0 281,4

Vnitřní omítka jádrová - stěny [m
2
] 0 1456,2 2702,0 964,6 964,6 942,9 302,9 7333,2

Vnitřní omítka - ostění [m
2
] 0 53,4 54,7 27,4 21,9 20,8 8,1 186,4

Vnitřní omítka štuková - ostění [m
2
] 0 106,9 109,5 54,7 43,9 41,6 16,2 372,8

SDK podhled [m
2
] 0 1332,9 779,8 181,1 14,4 14,0 8,1 2330,3

Zateplovací systém [m
2
] 0 606,9 558,2 441,6 203,4 203,4 141,1 2154,6

Vnější omítka tenkovrstvá [m
2
] 0 606,9 558,2 441,6 203,4 203,4 141,1 2154,6

Plastová okna [m
2
] 0 0,0 128,9 52,5 51,7 51,7 29,9 314,7

Hliníková okna [m
2
] 0 3,7 0 0 0 0 0 3,7

Hliníkový výkladec [m
2
] 0 312,4 0 28,3 0 0 0 340,7

Hliníkové vstupní dveře [m
2
] 0 43,4 0 3,4 0 0 0 46,8

Dřevěné dveře 0 42,9 105,9 49,2 47,8 47,4 13,1 306,3

 Tab. 5. 6. 5 Materiály dokončovacích prací 
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5. 6. 6  Návrh pracovní skupiny 

Stavbyvedoucí 1x 

Výplně otvorů 5 pracovníků 

Zateplovací systém 10 pracovníků  

Vzduchotechnika 8 pracovníků 

Ústřední topení 10 pracovníků 

Zdravotechnika 8 pracovníků 

Elektromontáže 8 pracovníků 

Vnitřní omítky 8 pracovníků 

Hrubá podlaha 5 pracovníků 

Sádrokartonové konstrukce 10 pracovníků 

Obklady 8 pracovníků 

Malby 5 pracovníků 

Dlažba + Laminátová podlaha 10 pracovníků 

Zapravování 4 pracovníci 

Vyklízení objektu 4 pracovníci 

5. 6. 7  Výpis hlavní mechanizace 

Autodomíchávač s čerpadlem na anhydritovou směs 1ks 

Silo na suchou směs pro vnitřní omítky 1ks 

Silosklápěč - Scania P420 CB 8x4 HHZ 1 ks 

Silodofukovač MAN TG-A 35.430 M 8×4 SILO 2 ks 

Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 1 ks 

Strojní omítačka Duo-mix 2ks 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 

5. 6. 8  Časová rozvaha 

Přibližná doba potřebná k realizaci je 162 dní. 
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6 Schémata výstavby 

 

Obr. 6. 1 Schéma stavební jámy 

 

Obr. 6. 2 Schéma rozložení pilot 
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Obr. 6. 3 Schéma výkopů pro základové pasy 

 

 

Obr. 6. 4 Schéma základových pasů a desek 
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Obr. 6. 5 Schéma půdorysu 1PP 

 

Obr. 6. 6 Schéma stropní konstrukce nad 1PP 

 

Obr. 6. 7 Řez 1PP 
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Obr. 6. 8 Schéma půdorysu 1NP 

 

Obr. 6. 9 Schéma stropní konstrukce nad 1NP 

 

Obr. 6. 10 Řez 1NP 
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Obr. 6. 11 Schéma půdorysu 2NP 

 

Obr. 6. 12 Schéma stropní konstrukce nad 2NP 

 

Obr. 6. 13 Řez 2NP 
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Obr. 6. 14 Schéma půdorysu 3NP 

 

Obr. 6. 15 Schéma stropní konstrukce nad 3NP 

 

Obr. 6. 16 Řez 3NP 
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Obr. 6. 17 Schéma půdorysu 4NP 

 

Obr. 6. 18 Schéma stropní konstrukce nad 4NP 

 

Obr. 6. 19 Řez 4NP 
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Obr. 6. 20 Schéma půdorysu 5NP 

 

Obr. 6. 21 Schéma stropní konstrukce nad 5NP 

 

Obr. 6. 22 Řez 5NP 
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Obr. 6. 23 Schéma půdorysu 6NP 

 

Obr. 6. 24 Schéma stropní konstrukce nad 6NP 

 

Obr. 6. 25 Řez 6NP 
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1 Obecné informace o stavbě 
Řešená stavba se nachází v katastrálním území Hostivař na parcele č.1818/117. Území 

parcely je mírně svažité se sklonem na východ a nadmořskou výškou 268 – 276 m n. m. 

Okolo parcely prochází na západě ulice Doupovská, na jihu a východě ulice K Horkám 

a na severu ulice Přeštická. Pozemek neměl až do stavby popisovaného objektu využití. 

Na pozemku se nenacházejí žádná důlní díla. Nejsou tu ani žádné stromy, keře či jiná 

zeleň, kterou by bylo nutné při realizaci stavby odstranit či nějakým způsobem chránit. 

Jediným vedením s ochranným pásmem, které prochází územím stavby, je vysoké 

napětí, a to bude v jihovýchodní části pozemku přeloženo. Jako přístup na pozemek 

bude sloužit sjezd z ulice K Horkám a pro pohyb na staveništi bude zřízena staveništní 

komunikace.  

Řešený objekt má půdorys tvaru trojúhelníku s odvěsnami délek 40,50 a 70,30 m. 

Objekt je výškově členěn do dvou úrovní. První, která zaujímá převážnou část 

půdorysu, je dvoupodlažní výšková úroveň s výškou 9,00 m. Druhá, šestipatrová 

výšková úroveň se pak rozprostírá na zbytku plochy půdorysu a dosahuje výšky 

19,865 m nad úrovní terénu. Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. V šestipatrové 

části budovy budou situovány prostory pro bydlení, v dvoupodlažní části pak komerční 

prostory. Z účelového hlediska je objekt členěn takto – V podzemním podlaží 

situovaném ve východní části půdorysu se nachází technické zázemí pro provozy 

fitnescentra, bazénu a tělocvičny. V prvním nadzemním podlaží se pak nad zázemím 

nachází bazén, technické prostory a na zbytku plochy prvního podlaží pak obchodní 

jednotka Albert. Druhé nadzemní podlaží je pak plošně rozděleno mezi bytové jednotky 

spolu se sklepními prostory, fitnescentrum a tělocvičnu. Další nadzemní podlaží tvoří 

pouze bytové jednotky s balkónem nebo terasou. Na objektu jsou uvažována užitná 

zatížení, která začínají hodnotou 0,75 kN/m2 u střech s občasným přístupem, pokračují 

1,5 kN/m2 u bytů a končí hodnotou 7,0 kN/m2 u obchodní jednotky Albert.  

Nosná konstrukce objektu byla volena jako monolitický skelet se sloupy a ztužujícími 

stěnami. Protože se v dané lokalitě nacházejí složité základové poměry, bude objekt 

založen hlubinně, a to na velkoprůměrových vrtaných pilotech, jejichž průměry 

se pohybují od 620 do 1000 mm. Ty budou rozmístěny pod jednotlivými sloupy 

a základovými pasy pod nosnými stěnami. Nad pilotami budou provedeny základové 

desky tloušťky 300 mm a nad základovými pasy pak obvodové suterénní stěny tloušťky 

také 300 mm. Stropní desky budou realizovány jako lokálně podepřené tloušťky 
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pohybující se od 200 do 300 mm. Svislé nosné konstrukce skeletu budou sloupy 

obdelníkového půdorysu s rozměry 500 x 300 mm a dále pak ztužující železobetonové 

stěny tloušťky 200 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořit vyzdívka do monolitického 

skeletu provedená z keramických tvárnic tloušťky 365 mm. Obvodový plášť bude 

dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou silikonovou 

probarvenou omítkou. Vnitřní mezibytové železobetonové stěny budou opatřeny 

přizdívkou z pórobetonu tloušťky 50 mm. Vnitřní stěny objektu budou zděny 

z keramických tvárnic tloušťek 300 mm, 125 mm a 100 mm. Z důvodu menšího zatížení 

stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlaží bude obvodové zdivo elipsovité 

nástavby fitness provedeno z pórobetonu. Veškeré prosklené části prvního a části 

druhého nadzemního podlaží, jako jsou vstupní prostory, komerčních plochy, výlohy, 

prosklené bazénové stěny budou řešeny systémem fasádního hliníkového zasklení.  

Jako konstrukce zastřešení bazénu byla zvolena ocelová konstrukce z příhradových 

střešních vazníků a u nástavby fitness byly navrženy ocelové profily. Zastřešení objektu 

bylo voleno nevětranými jednoplášťovými skladbami s klasickým pořadím vrstev, které 

budou pomocí vpustí odvodněny vnitřními dešťovými svody.  Balkony budou tvořeny 

vykonzolováním monolitického stropu, opatřeny prvky přerušujícími tepelné mosty 

a zateplením. Střešní terasy budou mít pochozí úpravu a jejich atiky budou opatřeny 

ocelovým zábradlím. 

1. 1  Obecné informace o technologickém procesu 
Po dokončení základových prací bude přistoupeno k betonáži suterénních stěn a stropu 

nad nimi. Následovat bude zhotovení svislých konstrukcí 1.NP, a to betonových sloupů 

a stěn. Na takto zhotovené svislé konstrukce, které budou již dostatečně vyzrálé, únosné 

a budou mít ponechanou stykovací výztuž pro svislé konstrukce dalšího podlaží, 

bude vybetonována stropní konstrukce 1.NP. Nejdříve bude zhotoveno stropní bednění, 

vybedněny prostupy konstrukcí, uložena výztuž a posléze bude přistoupeno k samotné 

betonáži. Stejným způsobem se bude postupovat i u dalších podlaží. Stropní konstrukce 

1.NP a 2.NP bude vzhledem ke svým rozměrům dilatována na dvě části. Druhá část 

bude vybetonována na ozub první části s tím, že v dilatační spáře budou vloženy tři 

vrstvy asfaltového pásu. Součástí betonáže stropních desek bude i betonáž balkónů, 

které budou propojeny se stropní konstrukcí výztuží a prvky přerušujícími tepelný most. 

Beton bude dovážen v autodomíchávačích z nedaleké betonárky a ukládán pomocí 

ramene pojízdného čerpadla betonu. Výztuž do stropních bude zhotovována přímo 
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na stavbě. K betonáži stropních desek bude použit C25/30 XC1, měkké konzistence S3 

s krytím spodní i horní vrstvy výztuže 20 mm. Maximální zrno kameniva bude velikosti 

16 mm. Bude použita betonářská výztuž R 10 505 s charakteristickou mezí kluzu 

500 MPa.  

Tloušťka stropních konstrukcí v jednotlivých podlažích: 

1.PP 240 mm 

1.NP dilatační část A – 260 mm 

 dilatační část B – 300 mm 

2.NP dilatační část A – 260 mm 

 dilatační část B – 300 mm 

3.NP 220 mm 

4.NP 220 mm 

5.NP 260 mm 

6.NP 200 mm 

 

 

 

          1.PP      1.NP                  2.NP 

 

 

          

 3.NP      4.NP                  5.NP 

 

          6.NP 

Obr. 1. 1 Schéma tvaru stropních desek 
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2 Materiál 

2. 1 Materiál 
Stropní deska nad 1.PP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 55,98 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 5730 kg 

Stropní deska nad 1.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 395,25 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 40510 kg 

Stropní deska nad 2.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 395,25 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 40510 kg 

Stropní deska nad 3.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 98,61 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 8440 kg 

Stropní deska nad 4.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 89,51 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 8440 kg 

Stropní deska nad 5.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 104,29 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 9970 kg 

Stropní deska nad 6.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 30,26 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 3090 kg 

Asfaltový pás šířky 0,25 m – 30,1 x 3 vrstvy = 90,3 m 

Nosné tepelně izolační prvky Schöck Isokorb typ W – 92,3 m 

Držák ochranného zábradlí PERI – 546 ks 

Bezpečnostní zábradlí – dřevěná prkna  200/38 mm dl. 3 m – 852 ks 

Adhezní můstek 

Rádlovací drát  

Odbedňovací přípravek PERI Bio Clean 5 l – 17 ks 

Hřebíky 
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Plastové ochranné návleky na výztuž 

 

Tab. 2. 1 Kusovník systémového bednění PERI MULTIFLEX  

1.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Příhradový nosník GT 24 dl. 6,0 m 208 35,4 7363,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 5,1 m 45 30,1 1354,5
Příhradový nosník GT 24 dl. 4,8 m 2 28,3 56,6
Příhradový nosník GT 24 dl. 4,5 m 407 26,6 10826,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 4,2 m 48 24,8 1190,4
Příhradový nosník GT 24 dl. 3,9 m 32 23,0 736,0
Příhradový nosník GT 24 dl. 3,6 m 51 21,2 1081,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 3,3 m 4 19,5 78,0
Příhradový nosník GT 24 dl. 3,0 m 38 17,7 672,6
Příhradový nosník GT 24 dl. 2,7 m 18 15,9 286,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 2,4 m 15 14,2 213,0
Příhradový nosník GT 24 dl. 2,1 m 2 12,4 24,8
Příhradový nosník GT 24 dl. 1,8 m 7 10,6 74,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 1,5 m 5 8,9 44,5
Příhradový nosník GT 24 dl. 1,2 m 4 7,1 28,4
Příhradový nosník GT 24 dl. 0,9 m 1 5,3 5,3
Stojka Multiprop MP 480 721 23,8 17159,8
Křížová hlava 289 5,4 1569,3
Rovná hlava 432 1,7 712,8
Trojnožka 289 9,2 2650,1
Bednící desky 2,5 x 0,625 m 973 16,4 15957,2
Ztužující rám MRK 96 10,6 1017,6
AW rám 448 1,7 752,6
Sloupek zábradlí AW 129 7,4 955,9
Dřevěná prkna 200/38 mm dl. 3 m 852 16,9 14398,8

5116
79209,2

Celkem ks
Celková hmotnost [kg]  

PZN: Bednění je napočítáno na plochu stropní konstrukce 1.NP Pro samotnou realizaci 

bude objednána 1/3 bednících komponentů z důvodu finanční výhodnosti betonáže 

po třetinách celku. Pro bednění 3.NP – 6.NP bude použita část bednění. Přebytečné 

bednění bude vráceno. 
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2. 2 Doprava a manipulace na stavbě 
Primární doprava: Doprava betonu na stavbu bude zajištěna třemi autodomíchávači 

Stetter Basic line AM 10 C o objemu 10 m3 z betonárky vzdálené 5,1 km. Betonářská 

výztuž a systémové bednění bude přivezeno nákladním automobilem               

Mercedes-Benz Actros 2544. 

Sekundární doprava:  

Horizontální i vertikální: Betonářskou výztuž bude na staveništní skládku a poté 

k jednotlivým místům určení dopravovat věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 

s délkou výložníku 60 m. Stejně tak prvky systémového stropního bednění. Beton bude 

dopravován do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla betonu, konkrétně pro 1NP 

a 2NP čerpadlem KCP 40RX-170 a pro 3NP až 6NP pak čerpadlem KCP 45ZX5-170. 

2. 3 Skladování 
Na staveništi je zpevněná, odvodněná vnitrostaveništní komunikace. Betonářská výztuž 

bude ve svazcích skladována na terénu v západní části staveniště na dřevěných 

prokladcích výšky 150 mm, které budou podpírat výztuž vždy ve čtvrtinách jejich 

délky. Bude skladována ve 2 - 3 vrstvách nad sebou. Při skladování nesmí dojít 

k znehodnocení výztuže zeminou ani jinými látkami, což by mohlo ovlivnit soudržnost 

výztuže s betonem. Bednící desky stropního bednění, primární a sekundární nosníky 

budou skladovány v severní části staveniště naskládané na sobě na dřevěných hranolech 

do výšky maximálně 1,2 m. Stojky a ostatní prvky bednění v ocelových koších 

a rámech. Ostatní materiál, jako jsou dilatační plastová tělíska, pomocný materiál 

a drobné nářadí, je nutné uskladnit v uzavřených, větraných a uzamykatelných skladech 

s pevnou podlahou umístěných na staveništi.  

3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele 

vodorovných (i svislých) betonových konstrukcí od technického dozoru investora 

(TDI). Při předání pracoviště musí být dokončeny všechny práce základové, které musí 

být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, musí mít předepsané rozměry, 

hloubku, rovinatost a kvalitu. Nesmí být vidět žádné poškození základů, nesmí 

ze základů vystupovat jiná než předepsaná výztuž. Před zhotovením stropní konstrukce 

musí být v předepsané kvalitě zhotoveny svislé betonové konstrukce podlaží, 
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nad kterým má být betonována. Musí být dostatečně vyzrálé, únosné, zhotovené podle 

projektové dokumentace, předepsaných rozměrů s tolerovanými odchylkami, 

s předepsanou svislostí, bez viditelných poškození. Zároveň musí být ze svislých 

konstrukcí vystupovat stykovací výztuž pro svislé konstrukce dalšího podlaží. 

O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 

4 Obecné pracovní podmínky 
Betonářské práce spojené s realizací vodorovných konstrukcí budou probíhat pouze 

za vyhovujících klimatických podmínek, což je teplota od +5 do +30 °C. Klesne-li 

teplota pod +5 °C, bude upraveno složení betonu, aby bylo možné pokračovat 

v betonáži i při takové teplotě. Této úpravy dosáhneme například použitím cementu 

s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla. Takovéto řešení musí být 

odsouhlaseno statikem. Klesne-li teplota pod -5 °C, budou betonované konstrukce 

chráněny ochrannými stany vyhřívanými agregáty. Aby bylo zabráněno vysychání 

povrchu betonu, bude překryt fólií, ošetřen přípravkem Novapor nebo případně vlhčen. 

V případě vlhčení povrchu betonu musí být teplota vody vyšší než +5 °C a teplota 

okolního prostředí také vyšší než +5 °C. Za hustého deště nebo sněžení bude povrch 

konstrukce chráněn proti styku s vodou či sněhem. Za nízké viditelnosti způsobené 

mlhou, kdy je dohlednost menší než 30 m a za silného větru, kdy je jeho rychlost větší 

než 13 m/s (nad 8 m/s je zakázána manipulace s prvky o ploše větší než 1,5m2), 

nebudou práce prováděny a bude nutné vyčkat, dokud nenastanou vyhovující pracovní 

podmínky. 

Proti vniku nepovolaných osob na staveniště bude jeho plocha oplocena, 

a to ze systémových dílců výšky 2,0 m. Toto systémové oplocení bude pouze na části 

obvodu staveniště, jelikož na jeho zbylé části bude oplocení tvořeno dočasnou 

protihlukovou stěnou. Ta se nachází na jihozápadní hranici staveniště. Staveniště bude 

napojeno na nízké napětí, vodu a kanalizaci příslušnými přípojkami. Přípojný bod 

NN bude v hlavním staveništním rozvaděči na obytném kontejneru s funkcí šatny, 

kam bude vyveden z pojistkové skříně objektu C. Odtud budou napojeny kabelem 

uloženým v zemi ostatní staveništní rozvaděče rozmístěné po ploše staveniště. 

Tato přípojka bude sloužit pro připojení staveništních buněk, věžového jeřábu, 

běh elektrického ručního nářadí a případné osvětlení staveniště při práci ve večerních 

a nočních hodinách. Přípojka vody bude napojena ve vodoměrné šachtě a bude sloužit 
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pro připojení hygienického zázemí a ošetřování betonových konstrukcí. Kanalizační 

přípojka bude napojena v revizní šachtě. Pro odvod splašků ovšem sloužit nebude, 

a to z důvodu její nevýhodné polohy.  K těmto účelům bude na staveništi umístěno 

WC s fekálními tanky a u hlavního vjezdu situována mobilní toaleta. Další hygienické 

zázemí bude řešeno šatnou a umývárnou. Na pozemku staveniště tak bude umístěno 

21 stavebních buněk, a to 2 kanceláře, 2 stavební buňky jako zasedací místnost, 

2 vrátnice, 9 šaten a 4 sanitární buňky, pod kterými budou umístěny fekální tanky 

a 2 skladové kontejnery. Stavby zařízení staveniště jsou rozděleny do dvou částí. První 

část, u vstupu pro zaměstnance, je řešena jako buňkoviště pro pracovníky, 

kde se nachází 9 obytných kontejnerů (šatny), k tomu příslušné hygienické zázemí 

řešené formou 3 sanitárních kontejnerů (1 kontejner s WC a 2 kontejnery se sprchami) 

se 3 fekálními tanky. Druhá část, část pro technické pracovníky, je situována 

u jihovýchodního cípu staveniště. Zde jsou umístěny 4 obytné kontejnery, 

z toho 2 kanceláře pro stavbyvedoucího, jeho asistenty a přípraváře a nad nimi pak 

2 obytné kontejnery sloužící jako zasedací místnost. K těmto kontejnerům pak náleží 

hygienické zázemí formou 1 sanitárního kontejneru s WC a fekálním tankem. Dále jsou 

zde umístěny 2 skladové kontejnery. Pro monitorování provozu na staveništi budou 

zřízeny dvě vrátnice, u každého vjezdu jedna. Pro řádné nakládání s odpady budou 

na staveništi umístěny kontejnery pro možnost ekologického třídění odpadu, jejichž 

obsah bude následně odvážen na příslušnou skládku. 

Všichni pracovníci absolvují školení BOZP. Budou zpraveni o provozu na staveništi 

(pracovní době, přestávkách, zamykání staveniště a skladu, likvidaci odpadů, apod.) 

O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5 Kvalifikace a počet pracovníků 
Vedoucí čety 1x  

Obsluha věžového jeřábu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 

Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha pojízdného čerpadla betonu 2x (průkaz strojníka) 

Vazač 2x (průkaz vazače) 

Železář 5x  

Betonář 4x  
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Pomocný pracovník 5x 

6 Stroje a pracovní nářadí 
Stroje:  

Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 

Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 1 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 45ZX5-170 1 ks 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 

Ruční pracovní nářadí: 

Vibrační lišta ENAR QZH 1 ks 

Svařovací invertor OMICRON GAMA 1950A 2 ks 

Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE Pro 2 ks 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 2 ks 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 1 ks 

Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 1 ks 

Rotační laserový nivelační přístroj, podstavec+příslušenství 1 ks 

Úhlová bruska WU745 5 ks 

Elektrická řetězová pila Makita UC4020A 2 ks 

Svinovací metr 5 m 

Pásmo 1 ks 

Barevné lepicí pásky  

Kleště 10 ks 

Pákové kleště 3 ks 

Palice 5 kg 2 ks 

Kladivo 2 kg 2 ks 

Lopata 10 ks 

Hrábě 10 ks 

Nůž 

Pila 2 ks 

Vodováha 2m 10 ks 

Vodováha 0,6m 10 ks 

Lžíce 10 ks 
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Naběračka 10 ks 

Rozprašovač na olej 10 litrů 

Kozové lešení – stavební koza 4 ks + fošna 50/160 dl. 4 m 6 ks  

Osobní ochranné pracovní pomůcky: 

Přilba + reflexní vesta  

Ochranné brýle 

Chrániče sluchu 

Pracovní obuv a oděv 

Pracovní rukavice 

Postroj LANEX LX2 2 ks 

Zatahovací zachycovač pádu LANEX PROTECTOR 2 ks 

Svářeč nesmí mít reflexní vestu a bude vybaven svářečským štítem nebo ochrannými 

brýlemi. 

Pro udržování bezpečnosti na pracovišti bude obsluha strojů dodržovat signalizaci, 

kterou si předem dohodnou s pracovníky. 

Je nutné, aby pracovníci při práci používali vhodné stroje a nářadí, a to takové, 

které vyhovuje svou konstrukcí a technickým stavem předpisům bezpečnosti práce 

a technických zařízení. Toto nářadí bude používáno pouze k účelům, pro které 

je vyrobeno.  

7 Pracovní postup 
Z důvodu finančních a časových úspor bude 1NP a 2NP realizováno po třetinách, vždy 

dojde k vybednění, vyztužení a betonáži třetiny stropu, na to budou navazovat další 

části. 

Montáž bednění 

Pro bednění stropních desek bude použito systémové stropní bednění 

PERI MULTIFLEX skládající se ze stojek s rovnými hlavami, stojek s křížovými 

hlavami, primárních nosníků, sekundárních nosníků, bednících desek, AW rámů 

a zábradelních prvků. Povrch betonové desky, na kterou bude bednění stavěno, musí být 

čistý, hladký, dostatečně pevný a rovinný. Po obvodu půdorysu každého podlaží, 

ze kterého se bude stavět bednění stropní desky, bude zřízeno ochranné zábradlí. 

Toto bude realizováno pomocí držáků ochranného zábradlí PERI. Ty budou na stropní 

desku nasazeny ve vzdálenostech maximálně 2,5 m a jejich poloha zaaretována. 
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Na sloupky budou na úchyty nasazena vždy tři prkna šířky 0,2 m a délky 3,0 m 

a zajištěna hřebíky.  

Nejprve pracovníci podle schématu rozložení stojek bednění, které musí respektovat 

rozložení prostupů stropní konstrukcí, balkónů a dilataci stropních konstrukcí, umístí 

stojky s křížovými hlavami, které brání překlopení primárních nosníků. Ty budou 

umístěny v základním rastru pod konci primárních nosníků a budou opatřeny trojnožkou 

zajišťující svislost stojky. Nejprve se na stojky, které budou na koncích primárních 

nosníků, nasadí křížová hlava a na mezilehlé stojky pak hlava přímá. Stojky musí být 

umístěny na dostatečně únosném, rovném a čistém podkladu. Stojky s křížovou hlavou 

budou opatřeny trojnožkou. Jelikož v 1.NP konstrukční výška přesahuje 3,0 m, 

bude nutné po osazení primárních nosníků ztužit stojky pomocí rámů MRK. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 1 Ztužení stojek pomocí rámů MRK (www.peri.cz) 

 

 Po vyměření polohy stojek s křížovými hlavami a jejich usazení na příslušná místa, 

budou na křížové hlavy nasazeny pomocí zvedací pracovní vidlice primární nosníky 

s přesahy minimálně 0,15 m.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 2 Osazování primárních nosníků (www.peri.cz) 
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Na tyto primární nosníky budou opět pomocí pracovní vidlice osazeny sekundární 

nosníky dle výkresu bednění ve vzdálenostech respektujících rozměr bednících desek 

tak, aby byl spoj desek vždy na sekundárním nosníku. Přesahy jednotlivých 

sekundárních nosníků musí být minimálně 0,15 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 3 Osazování sekundárních nosníků (www.peri.cz) 

 

Na sekundární nosníky budou položeny bednící desky. Styky jednotlivých bednících 

desek a sekundárních nosníků bude zajištěn zatlučením hřebíků. Pokládka bude probíhat 

od obvodu bedněné konstrukce směrem dovnitř. Pracovníci osadí první tři bednící 

desky z kozového lešení a poté již budou bednící desky pokládat z dříve položených 

bednících desek. Před pokládkou desek z dříve položených bednících desek bude 

přistoupeno k bednění čela budoucí stropní desky spolu se zřízením konstrukce 

zábradlí. Nejprve se rozměří přesná poloha obvodu čela stropní desky a na bednící 

desky bude naznačena barevnou lepicí páskou. Poté se o 21 mm vně obvodu (tloušťka 

bednící desky tvořící čelo) nabije pomocí 8 hřebíků základní AW rám tvaru úhelníků 

na bednící desky, ke kterému se pak dalšími hřebíky přitluče svislá bednící deska tvořící 

bednění čela budoucí stropní konstrukce. Do základních rámů se poté vsadí sloupky 

zábradlí AW a zasune se pojízdné šoupátko. Šikmá vzpěra se poté hřebíky ukotví 

k sekundárnímu nosníku. Na připravené úchyty na sloupcích zábradlí se nasadí 

zábradlová prkna v příslušných výškách a zajistí se přitlučením hřebíků.  
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Obr. 7. 4 Bednění čela a montáž zábradlí (www.peri.cz) 

 

Po instalaci bednících desek v celé bedněné ploše dojde k závěrečnému upravení výšky 

stojek a tím i bednění do přesně požadované výšky, což bude zkontrolováno rotačním 

nivelačním přístrojem. Primární nosníky budou ještě podpírány mezilehlými stojkami 

s přímými hlavami, ty budou zavěšeny na primární nosníky, vytočeny na požadovanou 

délku a v této poloze zajištěny. Bednění prostupů stropní konstrukce bude provedeno 

stejně jako bednění čela stropní desky. Na bednící desky se vyznačí barevnou lepicí 

páskou přesně rozměřená poloha prostupu. Poté se o 21 mm vně vyznačeného obvodu 

prostupu nabije pomocí 8 hřebíků základní AW rám a na něj se dalšími hřebíky přitluče 

svislá bednící deska tvořící čelo prostupu. Po tomto doladění bude povrch bednících 

desek opatřen odbedňovacím přípravkem PERI Bio Clean.  

Ukládání výztuže  

Výztuž do bednění ukládají železáři dle výkresů výztuží jednotlivých stropních desek. 

Jednotlivé pruty budou stykovány přesahem a vzájemně drátkovány. Volně vyčnívající 

pruty betonářské výztuže budou opatřeny plastovými návleky, aby bylo zamezeno úrazu 

napíchnutím a propíchnutím. 

Množství výztuže celkem je 116690 kg, z čehož pro stropní desku nad 1.PP připadá 

5730 kg, nad 1.NP 40510 kg, nad 2.NP 40510 kg, nad 3.NP 8440, nad 4.NP 8440 kg, 

nad 5.NP 9970 kg a nad 6.NP  3090 kg. Železáři budou zachovávat předepsané krytí 

20 mm u spodního i vrchního povrchu. Na spodní vrstvu výztuže se nasadí plastová 

dilatační tělíska zajišťující toto předepsané krytí. Správná poloha druhé vrstvy výztuže 

bude zajištěna dalšími distančními prvky vytvořenými z betonářské výztuže průměru 

8 mm ve tvaru prostorových žebříků, které budou rozmístěny cca po metru vedle sebe. 

Musí být vyvázána stykovací výztuž pro navázání následujících konstrukcí a opatřena 
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plastovými návleky jako ochrana před napíchnutím. Správně a podle projektové 

dokumentace také musí být osazena výztuž balkónů bránící vzniku tepelného mostu. 

Výztuž musí být před zabetonováním čistá a zbavená veškerých mastnot. 

Její množství a poloha musí být před jejím zabetonováním zkontrolována 

a odsouhlasena statikem. Statikova přítomnost je nutná pouze před betonáží první 

konstrukce tohoto typu, poté bude postačovat zkontrolování a odsouhlasení polohy 

a množství výztuže TDI. O tomto souhlasu bude zhotoven zápis do stavebního deníku. 

Betonáž stropní desky 

Stropní desky budou realizovány betonem tř. C25/30, konzistence S3, s kamenivem 

do 16 mm, třída agresivity prostředí XC1. Množství betonu celkem je 1243,3 m3, 

z čehož pro stropní desku nad 1.PP připadá 32,0 m3, nad 1.NP 444,8 m3, nad 2.NP 

444,8 m3, nad 3.NP 97,2 m3, nad 4.NP 97,2 m3, nad 5.NP 97,2 m3 a nad 6.NP  30,1 m3. 

Před ukládáním betonu je nutné svislé konstrukce, na které se provádí betonový strop, 

natřít adhezním můstkem, jenž zajistí řádné spojené obou betonových částí. Při ukládání 

betonu stropní desky budou pracovníci dodržovat maximální výšku shozu 1,5 m. Beton 

bude dopravován do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla betonu, konkrétně 

pro 1.NP a 2.NP čerpadlem KCP 40RX-170 a pro 3.NP až 6.NP pak čerpadlem             

KCP 45ZX5-170. Rameno budou usměrňovat dva betonáři, aby nedošlo k vysmeknutí 

ramene a jeho nekontrolovatelnému pohybu s možností zranění. Betonáž bude 

rozdělena do dvou vrstev, jejichž výška bude přibližně polovina výšky budoucí stropní 

desky. První uloženou vrstvu budou pracovníci hutnit vysokofrekvenčními ponornými 

vibrátory Perles AV 755T a Perles AV 425, které budou vkládat mezi výztuž desek. 

Hutnit budou do okamžiku, kdy na povrch betonu bude vystupovat cementové mléko. 

Druhou vrstvu betonu budou pracovníci lopatami a hráběmi zhruba rozprostírat. 

Betonáři vytvoří ve vzdálenostech asi 2 m od sebe tzv. terčíky. Na těchto místech 

srovnají beton a vytvoří hladké rovinné plochy, na kterých pomocí rotačního 

nivelačního přístroje a latě s nastavenou přesnou výškou betonové vrstvy vytvoří plochy 

s finální výškou budoucí stropní konstrukce. Tuto výšku určí vedoucí čety. Podle tohoto 

postupu budou upraveny všechny vytvořené terčíky. Mezi těmito terčíky pak bude zbylá 

betonová směs rovnoměrně rozhrnuta a srovnána 2m latí do nastavené výšky. Druhá 

vrstva bude důkladně hutněna vibrační lištou ENAR QZH dokud na povrch betonu 

nezačne vystupovat cementové mléko. Při napojování dilatovaných částí stropní desky 

budou na dříve vybetonovanou část vloženy do dilatační spáry 3 vrstvy asfaltového 
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pásu šířky 0,25 m. Při betonáži budou dodržovány statikem předepsané pracovní 

a dilatační spáry. Čerstvý beton bude chráněn před nadměrným vysušováním kropením 

asi 3 - 7 dnů, popřípadě bude povrch konstrukcí chráněn proti nadměrnému vysychání 

zakrýváním. Před betonáží svislých konstrukcí dalšího podlaží bude provedeno 

chemické napojení na stropní desky pomocí adhezního můstku a poté bude následovat 

samotná betonáž.  

 

Obr. 7. 5 Schéma dilatace stropních desek 

Odbednění 

Před započetím odbedňovacích prací musí být dodržena technologická přestávka 8 dní 

(viz příloha B13. 1 Výpočet doby odbednění stropní konstrukce). Při odbedňovacích 

pracích budou nejprve odstraněny stojky s přímými hlavami a uloženy na palety. 

V případě, že už nebudou stojky využity, budou jejich hlavy sejmuty. Poté se spustí 

všechny stojky s křížovými hlavami o asi 4 cm. U stopních desek s velkým rozponem 

budou nejprve odstraňovány stojky uprostřed desky. Pracovníci za použití pracovní 

vidlice zespodu sklopí a vyjmou sekundární nosníky a uloží je na palety. Sekundární 

nosníky ve styku bednících desek budou ponechány na jejich místě. Následovat bude 

odstranění bednících desek a zbylých sekundárních nosníků a jejich uložení na palety. 

Jako poslední budou demontovány a uloženy primární nosníky. Stojky s křížovou 

hlavou budou také demontovány a uloženy na palety. Bednící desky musí být očištěny 

od betonových zbytků a opatřeny odbedňovacím přípravkem ze všech svých stran. 

Uvolňování a rozebírání bednění se musí provádět tak, aby konstrukce nebyla vystavena 
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nárazu, přetížení nebo poškození. V případě betonáže svislých a vodorovných 

konstrukcí dalších podlaží na stropní desku, která ještě nedosáhla 28-denní pevnosti, 

bude ponecháno konstrukční podepření skládající se pouze ze stojek bednění, 

podpírajících stropní konstrukci ve větším rastru než bylo jejich původní rozmístění 

při bednění stropu. Toto konstrukční podepření smí být odstraněno až při dosažení      

28-denní pevnosti betonu stropní konstrukce.  

8 Jakost 
Kontrola vstupní:  V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Zkontroluje pracoviště, zda jsou řádně provedeny základové 

desky a svislé konstrukce daného podlaží, nad kterým se má betonová stropní 

konstrukce provádět. Tyto konstrukce musí mít předepsané rozměry, rovinatost, 

být dostatečně pevné a vyzrálé. Je nutné zkontrolovat dodávané materiály, a to množství 

a kvalita výztuže, betonu a systémového bednění, což se kontroluje z dodacích listů 

a identifikačních štítků na výztuži. Před betonáží je nutné provést zkoušku sednutí 

kužele betonu dle Abramse a stupeň rozlití betonu. Při čerpání betonu je stupeň sednutí 

kužele 100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm. Kontrolují se rovněž 

zásady skladování výztuže, jelikož je nutné, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Kontroluje postup při osazování prvků bednění, 

dodržování roztečí, bednění prostupů, dilatace, zhotovování bednění čela desek, 

balkónů, nanášení odbedňovacího prostředku, zhotovování ochranného zábradlí, 

ukládání výztuže, výztuže balkónů proti vzniku tepelného mostu, stykování výztuže, 

umisťování dilatačních tělísek, nanášení adhezního můstku, postup betonáže, 

dodržování výšky shozu, ukládání, vibrování, vkládání dilatačních asfaltových pásů, 

odbedňování, ošetřování betonu. 

Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího budou zkontrolovány rozměry stropních desek, prostupů, přesahů, 

balkónů, jejich poloha přeměřením pásmem a metrem, tloušťka stropu +/- 8mm 

od rozměru daného projektovou dokumentací, dále pak jejich vodorovnost s tolerancí 

+/-5 mm na 2m lati. Povrch stropních desek musí být bez prasklin, dutin, mastných 

skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu.  
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně proškoleni o technologickém postupu 

a sledem jednotlivých činností. Všechny odborné práce budou provádět osoby odborně 

a zdravotně způsobilé. Bezpečnostní doporučení pro provádění monolitické stropní 

konstrukce jsou řešena v samostatné příloze. 

10 Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 01 03 Plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

13 08 02* Jiné emulze 

Při provádění betonáže bude minimalizován vliv na životní prostředí. Jedná 

se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace 

musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. 

Na stavbě budou též dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
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1 Obecné informace o stavbě 
Řešená stavba se nachází v katastrálním území Hostivař na parcele č.1818/117. Území 

parcely je mírně svažité se sklonem na východ a nadmořskou výškou 268 – 276 m n. m. 

Okolo parcely prochází na západě ulice Doupovská, na jihu a východě ulice K Horkám 

a na severu ulice Přeštická. Pozemek neměl až do stavby popisovaného objektu využití. 

Na pozemku se nenacházejí žádná důlní díla. Nejsou tu ani žádné stromy, keře či jiná 

zeleň, kterou by bylo nutné při realizaci stavby odstranit či nějakým způsobem chránit. 

Jediným vedením s ochranným pásmem, které prochází územím stavby, je vysoké 

napětí, a to bude v jihovýchodní části pozemku přeloženo. Jako přístup na pozemek 

bude sloužit sjezd z ulice K Horkám a pro pohyb na staveništi bude zřízena staveništní 

komunikace.  

Řešený objekt má půdorys tvaru trojúhelníku s odvěsnami délek 40,50 a 70,30 m. 

Objekt je výškově členěn do dvou úrovní. První, která zaujímá převážnou část 

půdorysu, je dvoupodlažní výšková úroveň s výškou 9,00 m. Druhá, šestipatrová 

výšková úroveň se pak rozprostírá na zbytku plochy půdorysu a dosahuje výšky 

19,865 m nad úrovní terénu. Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. V šestipatrové 

části budovy budou situovány prostory pro bydlení, v dvoupodlažní části pak komerční 

prostory. Z účelového hlediska je objekt členěn takto – V podzemním podlaží 

situovaném ve východní části půdorysu se nachází technické zázemí pro provozy 

fitnescentra, bazénu a tělocvičny. V prvním nadzemním podlaží se pak nad zázemím 

nachází bazén, technické prostory a na zbytku plochy prvního podlaží pak obchodní 

jednotka Albert. Druhé nadzemní podlaží je pak plošně rozděleno mezi bytové jednotky 

spolu se sklepními prostory, fitnescentrum a tělocvičnu. Další nadzemní podlaží tvoří 

pouze bytové jednotky s balkónem nebo terasou. Na objektu jsou uvažována užitná 

zatížení, která začínají hodnotou 0,75 kN/m2 u střech s občasným přístupem, pokračují 

1,5 kN/m2 u bytů a končí hodnotou 7,0 kN/m2 u obchodní jednotky Albert.  

Nosná konstrukce objektu byla volena jako monolitický skelet se sloupy a ztužujícími 

stěnami. Protože se v dané lokalitě nacházejí složité základové poměry, bude objekt 

založen hlubinně, a to na velkoprůměrových vrtaných pilotech, jejichž průměry 

se pohybují od 620 do 1000 mm. Ty budou rozmístěny pod jednotlivými sloupy 

a základovými pasy pod nosnými stěnami. Nad pilotami budou provedeny základové 

desky tloušťky 300 mm a nad základovými pasy pak obvodové suterénní stěny tloušťky 

také 300 mm. Stropní desky budou realizovány jako lokálně podepřené tloušťky 
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pohybující se od 200 do 300 mm. Svislé nosné konstrukce skeletu budou sloupy 

obdelníkového půdorysu s rozměry 500 x 300 mm a dále pak ztužující železobetonové 

stěny tloušťky 200 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořit vyzdívka do monolitického 

skeletu provedená z keramických tvárnic tloušťky 365 mm. Obvodový plášť bude 

dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou silikonovou 

probarvenou omítkou. Vnitřní mezibytové železobetonové stěny budou opatřeny 

přizdívkou z pórobetonu tloušťky 50 mm. Vnitřní stěny objektu budou zděny 

z keramických tvárnic tloušťek 300 mm, 125 mm a 100 mm. Z důvodu menšího zatížení 

stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlaží bude obvodové zdivo elipsovité 

nástavby fitness provedeno z pórobetonu. Veškeré prosklené části prvního a části 

druhého nadzemního podlaží, jako jsou vstupní prostory, komerčních plochy, výlohy, 

prosklené bazénové stěny budou řešeny systémem fasádního hliníkového zasklení.  

Jako konstrukce zastřešení bazénu byla zvolena ocelová konstrukce z příhradových 

střešních vazníků a u nástavby fitness byly navrženy ocelové profily. Zastřešení objektu 

bylo voleno nevětranými jednoplášťovými skladbami s klasickým pořadím vrstev, které 

budou pomocí vpustí odvodněny vnitřními dešťovými svody.  Balkony budou tvořeny 

vykonzolováním monolitického stropu, opatřeny prvky přerušujícími tepelné mosty 

a zateplením. Střešní terasy budou mít pochozí úpravu a jejich atiky budou opatřeny 

ocelovým zábradlím. 

1. 1  Obecné informace o technologickém procesu 
Po dokončení základových prací bude přistoupeno k betonáži suterénních stěn a stropu 

nad nimi. V každém dalším podlaží bude na stykovací výztuž čnící z dříve betonované 

konstrukce navázána výztuž, přiloženo systémové bednění a konstrukce vybetonovány. 

Toto platí u realizace sloupů. Při konstrukci monolitických stěn bude nejprve sestavena 

jedna strana oboustranného bednění, na stykovací výztuž navázána výztuž stěn, osazeno 

bednění prostupů a až poté bude přistoupeno ke zhotovené druhé strany bednění 

a samotné betonáži. Z betonovaných konstrukcí je nutné nechat čnět stykovací výztuž 

pro svislé konstrukce dalších podlaží. Po dosažení dostatečné únosnosti a vyzrálosti 

bude přistoupeno k realizaci vodorovných nosných konstrukcí daného podlaží. 

Po dosažení jejich dostatečné únosnosti bude pokračovat realizace svislých konstrukcí 

dalšího podlaží. Takto se bude proces opakovat ve všech podlažích. Beton bude 

dovážen v autodomíchávačích z nedaleké betonárky a ukládán pomocí ramene 

pojízdného čerpadla betonu. Výztuž do stropních bude zhotovována přímo na stavbě. 



85 
 

K betonáži sloupů a stěn bude použit C25/30 XC1, měkké konzistence S3 s krytím 

výztuže u všech povrchů 20 mm. Maximální zrno kameniva bude velikosti 16 mm. 

Bude použita betonářská výztuž R 10 505 s charakteristickou mezí kluzu 500 MPa.  

 

Železobetonové stěny: 

1.PP – tloušťka 300 mm 

1.NP – 6.NP – tloušťka 200 mm 

 

Železobetonové sloupy 

500/400 mm – 5 ks 

500/300 mm – 66 ks 

300/300 mm – 16 ks 

250/250 mm – 6ks 

240/180 mm – 5 ks 

D 300 mm – 4 ks 

200/200 mm – 3 ks 

2 Materiál 

2. 1 Materiál 
Svislé konstrukce 1.PP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 73,88 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 5900 kg 

Svislé konstrukce 1.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 139,63 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 16040 kg 

Svislé konstrukce 2.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 180,62 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 20200 kg 

Svislé konstrukce 3.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 49,79 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 5450 kg 
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Svislé konstrukce 4.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 49,79 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 5530 kg 

Svislé konstrukce 5.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 46,72 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 4660 kg 

Svislé konstrukce 6.NP 

Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 7,96 m3 

Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 2740 kg 

Tube hladké 300 mm – 4,0 m – 4 ks 

Adhezní můstek 

Rádlovací drát  

Odbedňovací přípravek PERI Bio Clean 5 l – 20 ks 

Hřebíky 

Barevná lepicí páska 

Plastové ochranné návleky na výztuž 

Tab. 2. 1a Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 1.NP  

1.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 60 x 330 cm 16 107,0 1712,0
Panel TR 30 x 330 cm 36 74,2 2671,2
Panel TR 60 x 270 cm 44 87,4 3845,6
Panel TR 30 x 270 cm 28 60,3 1688,4
Panel TR 60 x 120 cm 44 43,4 1909,6
Panel TR 30 x 120 cm 28 28,4 795,2
Panel TR 60 x 90 cm 13 18,0 234,0
Panel TR 30 x 90 cm 36 10,8 388,8
TRS čelní kotva 620 1,1 706,8
Hlava DW 15 620 0,4 232,5
Stabilizátor TRIO 81 33,6 2721,6
Hlava pro stabilizátor TRIO 186 3,3 615,7
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 93 0,4 34,4
Zámek BDF 496 4,4 2157,6

2341
19713,4

Celkem ks
Celková hmotnost [kg]  
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Tab. 2. 1b Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 2.NP  

2.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 60 x 330 cm 52 107,0 5564,0
Panel TR 30 x 330 cm 60 74,2 4452,0
TRS čelní kotva 560 1,1 638,4
Hlava DW 15 560 0,4 210,0
Stabilizátor TRIO 84 33,6 2822,4
Hlava pro stabilizátor TRIO 168 3,3 556,1
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 84 0,4 31,1

1568
14274,0

Celkem ks
Celková hmotnost [kg]  

PZN: Bednění bude použito i pro sloupy 3.NP až 6.NP. Přebytečné bednění bude 

vráceno.  

 
Tab 2. 1c Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.PP  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.PP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 77 398,0 30646,0
Panel TR 120 x 330 cm 18 195,0 3510,0
Panel TR 90 x 330 cm 1 140,0 140,0
Panel TR 72 x 330 cm 2 119,0 238,0
Panel TR 30 x 330 cm 8 74,2 593,6
Roh TE/4 330 30 85,5 2565,0
Roh TGE/4 330 16 119,0 1904,0
Doplňkový profil TPP 330 2 9,8 19,6
Stabilizátor TRIO 106 33,6 3561,6
Hlava pro stabilizátor TRIO 212 3,3 701,7
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 212 0,4 78,4
Zámek BDF 318 4,4 1383,3
Systém spínání DW 15 159 1,1 181,9
Zátka 20/24 mm 159 0,003 0,5

1320
45523,6

Celkem ks
Celková hmotnost [kg]
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Tab 2. 1d Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.NP  

1.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 16 398,0 6368,0
Panel TR 120 x 330 cm 8 195,0 1560,0
Panel TR 90 x 330 cm 4 140,0 560,0
Panel TR 72 x 330 cm 4 119,0 476,0
Panel TR 60 x 330 cm 2 107,0 214,0
Panel TR 30 x 330 cm 1 74,2 74,2
Panel TR 240 x 270 cm 51 329,0 16779,0
Panel TR 120 x 270 cm 26 162,0 4212,0
Panel TR 90 x 270 cm 13 115,0 1495,0
Panel TR 72 x 270 cm 5 97,2 486,0
Panel TR 60 x 270 cm 17 87,4 1485,8
Panel TR 30 x 270 cm 9 60,3 542,7
Panel TR 240 x 120 cm 51 163,0 8313,0
Panel TR 120 x 120 cm 26 76,1 1978,6
Panel TR 90 x 120 cm 53 58,2 3084,6
Panel TR 72 x 120 cm 5 48,6 243,0
Panel TR 60 x 120 cm 17 43,4 737,8
Panel TR 30 x 120 cm 9 28,4 255,6
Panel TR 72 x 90 cm 4 23,6 94,4
Panel TR 60 x 90 cm 6 34,7 208,2
Panel TR 30 x 90 cm 5 10,8 54,0
Roh TE/4 330 52 85,5 4446,0
Roh TE 270-2 26 69,8 1814,8
Roh TE 120-2 26 33,2 863,2
Roh TAE 90-2 52 15,2 790,4
Roh TGE/4 330 12 119,0 1428,0
Roh TGE 270 2 94,9 189,8
Roh TGE 120 14 43,6 610,4
Doplňkový profil TPP 330 10 9,8 97,9
Doplňkový profil TPP 270 2 8,1 16,1
Doplňkový profil TPP 120 12 3,6 43,2
Stabilizátor TRIO 156 33,6 5241,6
Hlava pro stabilizátor TRIO 312 3,3 1032,7
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 1248 0,4 461,8
Zámek BDF 1092 4,4 4750,2
Systém spínání DW 15 468 1,1 535,4
Zátka 20/24 mm 468 0,0 1,4
Betonářská lávka TRIO 120 x 270 5 129,0 645,0

4289
72189,8

Celkem ks
Celková hmotnost [kg]
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Tab 2. 1e Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 2.NP  

2.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 117 398,0 46566,0
Panel TR 120 x 330 cm 24 195,0 4680,0
Panel TR 90 x 330 cm 15 140,0 2100,0
Panel TR 72 x 330 cm 7 119,0 833,0
Panel TR 60 x 330 cm 21 107,0 2247,0
Panel TR 30 x 330 cm 2 74,2 148,4
Roh TE/4 330 81 85,5 6925,5
Roh TGE/4 330 10 119,0 1190,0
Doplňkový profil TPP 330 14 9,8 137,1
Stabilizátor TRIO 186 33,6 6249,6
Hlava pro stabilizátor TRIO 372 3,3 1231,3
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 372 0,4 137,6
Zámek BDF 558 4,4 2427,3
Systém spínání DW 15 279 1,1 319,2
Zátka 20/24 mm 279 0,0 0,8
Betonářská lávka TRIO 120 x 270 5 129,0 645,0

2342
75837,8Celková hmotnost [kg]

Celkem ks

 

 

Tab 2. 1f Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 3.NP až 5.NP  

3.NP, 4.NP, 5.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 42 398,0 16716,0
Panel TR 120 x 330 cm 16 195,0 3120,0
Panel TR 90 x 330 cm 6 140,0 840,0
Panel TR 72 x 330 cm 1 119,0 119,0
Panel TR 60 x 330 cm 17 107,0 1819,0
Panel TR 30 x 330 cm 6 74,2 445,2
Roh TE/4 330 37 85,5 3163,5
Stabilizátor TRIO 88 33,6 2956,8
Hlava pro stabilizátor TRIO 176 3,3 582,6
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 176 0,4 65,1
Zámek BDF 264 4,4 1148,4
Systém spínání DW 15 132 1,1 151,0
Betonářská lávka TRIO 120 x 270 5 129,0 645,0
Zátka 20/24 mm 132 0,003 0,4

1098
31772,0

Celkem ks
Celková hmotnost [kg]  
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Tab. 2. 1g Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 6.NP  

6.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 10 398,0 3980,0
Panel TR 30 x 330 cm 2 74,2 148,4
Roh TE/4 330 4 85,5 342,0
Stabilizátor TRIO 12 33,6 403,2
Hlava pro stabilizátor TRIO 24 3,3 79,4
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 24 0,4 8,9
Zámek BDF 36 4,4 156,6
Systém spínání DW 15 18 1,1 20,6
Zátka 20/24 mm 18 0,003 0,1
Betonářská lávka TRIO 5 129,0 645,0

153
5784

Celkem ks
Celková hmotnost [kg]  

2. 2 Doprava a manipulace na stavbě 
Primární doprava: Doprava betonu na stavbu bude zajištěna třemi autodomíchávači 

Stetter Basic line AM 10 C o objemu 10 m3 z betonárky vzdálené 5,1 km. Betonářská 

výztuž a systémové bednění bude přivezeno nákladním automobilem               

Mercedes-Benz Actros 2544. 

Sekundární doprava:  

Horizontální i vertikální: Betonářskou výztuž bude na staveništní skládku a poté 

k jednotlivým místům určení dopravovat věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 

s délkou výložníku 60 m. Stejně tak prvky systémového stropního bednění.  V místech, 

kam výložník jeřábu nedosáhne, bude osazovat prvky bednění autojeřáb Tatra AD 30. 

Beton bude dopravován do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla betonu, konkrétně 

pro 1.NP a 2.NP čerpadlem KCP 40RX-170 a pro 3.NP až 6.NP pak čerpadlem 

KCP 45ZX5-170. 

2. 3 Skladování 
Na staveništi je zpevněná, odvodněná vnitrostaveništní komunikace. Betonářská výztuž 

bude ve svazcích skladována na terénu v západní části staveniště na dřevěných 

prokladcích výšky 150 mm, které budou podpírat výztuž vždy ve čtvrtinách jejich 

délky. Bude skladována ve 2 - 3 vrstvách nad sebou. Při skladování nesmí dojít 

k znehodnocení výztuže zeminou ani jinými látkami, což by mohlo ovlivnit soudržnost 

výztuže s betonem. Panely, stabilizátory a další bednění budou skladovány v severní 

části staveniště naskládané na sobě na dřevěných hranolech do výšky maximálně 1,2 m. 
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Spojky a ostatní prvky bednění v ocelových koších a rámech. Ostatní materiál, jako jsou 

dilatační plastová tělíska, pomocný materiál a drobné nářadí, je nutné uskladnit 

v uzavřených, větraných a uzamykatelných skladech s pevnou podlahou umístěných 

na staveništi.  

3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele 

svislých (i vodorovných) betonových konstrukcí od technického dozoru investora 

(TDI). Při předání pracoviště musí být dokončeny všechny práce základové, které musí 

být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, musí mít předepsané rozměry, 

hloubku, rovinatost a kvalitu. Nesmí být vidět žádné poškození základů, nesmí 

ze základů vystupovat jiná než předepsaná výztuž. Před zhotovením svislých konstrukcí 

dalších podlaží musí být předepsané kvalitě zhotoveny vodorovné betonové konstrukce 

podlaží, nad kterým mají být betonovány. Musí být dostatečně vyzrálé, únosné, 

zhotovené podle projektové dokumentace, předepsaných rozměrů s tolerovanými 

odchylkami, s předepsanou rovinatostí a bez viditelných poškození. Zároveň musí 

z vodorovných konstrukcí vystupovat stykovací výztuž pro svislé konstrukce dalšího 

podlaží. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 

4 Obecné pracovní podmínky 
Betonářské práce spojené s realizací svislých konstrukcí budou probíhat pouze 

za vyhovujících klimatických podmínek, což je teplota od +5 do +30 °C. Klesne-li 

teplota pod +5 °C, bude upraveno složení betonu, aby bylo možné pokračovat 

v betonáži i při takové teplotě. Této úpravy dosáhneme například použitím cementu 

s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla. Takovéto řešení musí být 

odsouhlaseno statikem. Klesne-li teplota pod -5 °C, budou betonované konstrukce 

chráněny ochrannými stany vyhřívanými agregáty. Aby bylo zabráněno vysychání 

povrchu betonu, bude překryt fólií, ošetřen přípravkem Novapor nebo případně vlhčen. 

V případě vlhčení povrchu betonu musí být teplota vody vyšší než +5 °C a teplota 

okolního prostředí také vyšší než +5 °C. Za hustého deště nebo sněžení bude povrch 

konstrukce chráněn proti styku s vodou či sněhem. Za nízké viditelnosti způsobené 

mlhou, kdy je dohlednost menší než 30 m a za silného větru, kdy je jeho rychlost větší 

než 13 m/s (nad 8 m/s je zakázána manipulace s prvky o ploše větší než 1,5m2), 
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nebudou práce prováděny a bude nutné vyčkat, dokud nenastanou vyhovující pracovní 

podmínky. 

Proti vniku nepovolaných osob na staveniště bude jeho plocha oplocena, 

a to ze systémových dílců výšky 2,0 m. Toto systémové oplocení bude pouze na části 

obvodu staveniště, jelikož na jeho zbylé části bude oplocení tvořeno dočasnou 

protihlukovou stěnou. Ta se nachází na jihozápadní hranici staveniště. Staveniště bude 

napojeno na nízké napětí, vodu a kanalizaci příslušnými přípojkami. Přípojný bod 

NN bude v hlavním staveništním rozvaděči na obytném kontejneru s funkcí šatny, 

kam bude vyveden z pojistkové skříně objektu C. Odtud budou napojeny kabelem 

uloženým v zemi ostatní staveništní rozvaděče rozmístěné po ploše staveniště. 

Tato přípojka bude sloužit pro připojení staveništních buněk, věžového jeřábu, 

běh elektrického ručního nářadí a případné osvětlení staveniště při práci ve večerních 

a nočních hodinách. Přípojka vody bude napojena ve vodoměrné šachtě a bude sloužit 

pro připojení hygienického zázemí a ošetřování betonových konstrukcí. Kanalizační 

přípojka bude napojena v revizní šachtě. Pro odvod splašků ovšem sloužit nebude, 

a to z důvodu její nevýhodné polohy.  K těmto účelům bude na staveništi umístěno 

WC s fekálními tanky a u hlavního vjezdu situována mobilní toaleta. Další hygienické 

zázemí bude řešeno šatnou a umývárnou. Na pozemku staveniště tak bude umístěno 

21 stavebních buněk, a to 2 kanceláře, 2 stavební buňky jako zasedací místnost, 

2 vrátnice, 9 šaten a 4 sanitární buňky, pod kterými budou umístěny fekální tanky 

a 2 skladové kontejnery. Stavby zařízení staveniště jsou rozděleny do dvou částí. První 

část, u vstupu pro zaměstnance, je řešena jako buňkoviště pro pracovníky, 

kde se nachází 9 obytných kontejnerů (šatny), k tomu příslušné hygienické zázemí 

řešené formou 3 sanitárních kontejnerů (1 kontejner s WC a 2 kontejnery se sprchami) 

se 3 fekálními tanky. Druhá část, část pro technické pracovníky, je situována 

u jihovýchodního cípu staveniště. Zde jsou umístěny 4 obytné kontejnery, 

z toho 2 kanceláře pro stavbyvedoucího, jeho asistenty a přípraváře a nad nimi pak 

2 obytné kontejnery sloužící jako zasedací místnost. K těmto kontejnerům pak náleží 

hygienické zázemí formou 1 sanitárního kontejneru s WC a fekálním tankem. Dále jsou 

zde umístěny 2 skladové kontejnery. Pro monitorování provozu na staveništi budou 

zřízeny dvě vrátnice, u každého vjezdu jedna. Pro řádné nakládání s odpady budou 

na staveništi umístěny kontejnery pro možnost ekologického třídění odpadu, jejichž 

obsah bude následně odvážen na příslušnou skládku. 
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Všichni pracovníci absolvují školení BOZP. Budou zpraveni o provozu na staveništi 

(pracovní době, přestávkách, zamykání staveniště a skladu, likvidaci odpadů, apod.) 

O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5 Kvalifikace a počet pracovníků 
Vedoucí čety 1x  

Obsluha věžového jeřábu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 

Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha pojízdného čerpadla betonu 2x (průkaz strojníka) 

Obsluha autojeřábu Tatra AD 30 1x (průkaz strojníka)  

Vazač 2x (průkaz vazače) 

Železář 5x  

Betonář 5x  

Pomocný pracovník 5x 

6 Stroje a pracovní nářadí 
Stroje:  

Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 

Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 1 ks 

Pojízdné čerpadlo betonu KCP 45ZX5-170 1 ks 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 

Autojeřáb Tatra AD 30 1 ks 

Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N 1 ks 

Ruční pracovní nářadí: 

Vibrační lišta ENAR QZH 1 ks 

Svařovací invertor OMICRON GAMA 1950A 2 ks 

Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE Pro 2 ks 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 2 ks 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 1 ks 

Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 1 ks 

Rotační laserový nivelační přístroj, podstavec + příslušenství 1 ks 

Úhlová bruska WU745 5 ks 
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Elektrická řetězová pila Makita UC4020A 2 ks 

Svinovací metr 5 m 

Pásmo 1 ks 

Barevné lepicí pásky  

Kleště 10 ks 

Pákové kleště 3 ks 

Palice 5 kg 2 ks 

Kladivo 2 kg 2 ks 

Lopata 10 ks 

Hrábě 10 ks 

Nůž 

Pila 2 ks 

Vodováha 2m 10 ks 

Vodováha 0,6m 10 ks 

Lžíce 10 ks 

Naběračka 10 ks 

Rozprašovač na olej 10 litrů 

Malířský váleček 2 ks 

Pojízdné lešení ALUFIX 5000 2 ks 

Osobní ochranné pracovní pomůcky: 

Přilba + reflexní vesta  

Ochranné brýle 

Chrániče sluchu 

Pracovní obuv a oděv 

Pracovní rukavice 

Postroj LANEX LX2 2 ks 

Zatahovací zachycovač pádu LANEX PROTECTOR 2 ks 

Svářeč nesmí mít reflexní vestu a bude vybaven svářečským štítem nebo ochrannými 

brýlemi. 

Pro udržování bezpečnosti na pracovišti bude obsluha strojů dodržovat signalizaci, 

kterou si předem dohodnou s pracovníky. 
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Je nutné, aby pracovníci při práci používali vhodné stroje a nářadí, a to takové, 

které vyhovuje svou konstrukcí a technickým stavem předpisům bezpečnosti práce 

a technických zařízení. Toto nářadí bude používáno pouze k účelům, 

pro které je vyrobeno.  

7 Pracovní postup 
Ukládání výztuže sloupů  

Výztuž bude předem připravována na předmontážní ploše na staveništi, kde železáři 

podle výkresů výztuže z projektové dokumentace připraví armokoše do sloupů. 

Jednotlivé pruty k sobě budou drátkovat nebo svařovat. Třmínky budou ohýbány 

na ohýbačce výztuže. Připravené armokoše bude k místům jejich umístění 

do konstrukce přepravovat jeřáb na závěsech, které upevní odpovědný vazač. Na místě 

bude armokoš nasazen na stykovací výztuž, ke které bude řádně přivařen. Po svařování 

je nutné z výztuže omést strusku, po drátkování zbytky drátků. Na výztuž budou 

nasazena plastová distanční tělíska zajišťující řádné předepsané krytí 20 mm u všech 

povrchů. Armokoš musí být vyhotoven tak, aby byla zajištěna čnící stykovací výztuž 

pro zhotovení svislých konstrukcí dalších podlaží. Tato výztuž musí být opatřena 

plastovými návleky jako ochrana před napíchnutím. Výztuž musí být 

před zabetonováním čistá a zbavená veškerých mastnot. Její množství a poloha musí 

být před jejím zabetonováním zkontrolována a odsouhlasena statikem. Statikova 

přítomnost je nutná pouze před betonáží první konstrukce tohoto typu, poté bude 

postačovat zkontrolování a odsouhlasení polohy a množství výztuže TDI. O tomto 

souhlasu bude zhotoven zápis do stavebního deníku. 

Montáž bednění sloupů 

Před zhotovením bednění je nutné natřít dříve zhotovený betonový povrch adhezním 

můstkem, jenž zajistí řádné spojené obou betonových částí. Pro bednění sloupů bude 

použito systémové bednění PERI TRIO. Povrch betonové desky, na kterou bude 

bednění stavěno, musí být čistý, hladký, dostatečně pevný a rovinný. Poloha 

jednotlivých sloupů je známá z polohy stykovací výztuže základových konstrukcí. 

Ta bude ověřena pomocí teodolitu. Geodet rovněž vytýčí rohové body budoucích 

sloupů. Nejprve budou bednící panely opatřeny odbedňovacím přípravkem PERI Bio 

Clean pomocí vysokotlaké nádoby či malířským válečkem na zpevněné a odvodněné 

ploše. Pro sloupy délky 2,920 m a 3,180 m budou použity panely délek 3,300 m. 
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Na předmontážní ploše budou nejprve smontovány panely do příslušných délek vždy 

pomocí dvou zámků BDF. Pro Sloupy délek 3,550 m a 3,775 m bude použita 

kombinace panelů 2,700 m a 1,200 m a pro sloupy délky 4,115 m pak panely 3,300 m 

a 0,900 m. Na všech panelech požadovaných délek pak bude metrem vyznačena 

příslušná výška sloupu a vyznačena barevnou lepicí páskou. Vždy dva ze čtyř panelů 

bednění sloupu budou posléze opatřeny stabilizátory s výložníkem. První panel v pořadí 

dvěma stabilizátory s výložníkem, druhý v pořadí pak jen jedním. Do otvoru v horní 

části panelu bude namontována hlava stabilizátoru a u paty panelu pak hlava výložníku. 

Na panel budou nasazeny dva osazovací háky TRIO a panel přemístěn jeřábem na místo 

bedněného sloupu. Tady při jeho stálém zavěšení bude panel srovnán do svislé polohy 

a přikotven stabilizátorem s výložníkem šroubem TRIO MMS 20 x 130 k podkladu. 

Svislost i poloha panelu bude doladěna pomocí závitových tyčí na obou prvcích. 

Poté bude závěs jeřábu uvolněn. Stejným způsobem bude osazena druhá strana bednění 

sloupu, kolmá na první tak, aby respektovala rozměr sloupu. Její svislost a poloha bude 

opět doladěna závitovými tyčemi. Tyto dvě strany bednění budou sepnuty pěti 

stahovacími šrouby TRS a kloubovými maticemi DW 15 v místě čelní tříhranné lišty. 

Třetí a čtvrtý panel bednění bude osazován bez stabilizátoru a výložníku. Třetí panel 

bude připnut ke druhému opět pěti šrouby a maticemi. Čtvrtý panel stejným způsobem 

sepneme ke třetímu a nakonec k prvnímu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 1 Bednění sloupů (www.peri.cz) 

 

Jelikož bednění je odstupňováno po 50 mm a sloupy rozměru 180/240 mm tomuto 

stupňování nevyhovují, budou použity panely šířky 300 mm a na dvou stranách 

podloženy latí tloušťky 40 mm, do které budou vyvrtány otvory, aby jimi bylo možné 
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provléct šrouby TRIO. U ostatních dvou pak budou použity latě tloušťky 30 mm 

a provrtány otvory. Z důvodu vložení podložek bude nutné použít minimálně o 40 mm 

delší šrouby TRIO. Závěrem bude namontován po výšce bednění žebříkovým 

připojením TRIO žebřík a jeřábem přenesena betonářská plošina a připojena na hlavu 

bednění s návazností na žebřík. Pro bednění kruhových sloupů průměru 300 mm bude 

použito papírové bednění. To bude u paty zafixováno dřevěným křížem. Ve svislé 

poloze bude zafixováno napínacím pásem a rovnacími podpěrami.   

Betonáž sloupů 

Sloupy budou realizovány betonem tř. C25/30, konzistence S3, s kamenivem do 16 mm, 

třída agresivity prostředí XC1. Množství betonu celkem je 45,63 m3, z čehož pro sloupy 

1.NP připadá 20,28 m3, 2.NP 11,63 m3, 3.NP 4,23 m3, 4.NP 4,23 m3, 5.NP 4,23 m3 

a 6.NP 1,03 m3. Při ukládání betonu sloupů budou pracovníci dodržovat maximální 

výšku shozu 1,5 m. Beton bude dopravován do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla 

betonu, konkrétně pro 1NP a 2NP čerpadlem KCP 40RX-170 a pro 3NP až 6NP 

pak čerpadlem KCP 45ZX5-170. Rameno budou usměrňovat dva betonáři, aby nedošlo 

k vysmeknutí ramene a jeho nekontrolovatelnému pohybu s možností zranění. Betonáž 

bude rozdělena do vrstev, jejichž výška bude cca 40 cm. Jednotlivé vrstvy budou 

pracovníci hutnit vysokofrekvenčními ponornými vibrátory Perles AV 755T 

a Perles AV 425, které budou vkládat mezi výztuž sloupu s tím, že převibrují zpětně 

i dříve uloženou vrstvu do hloubky 50 – 100 mm. Vpichy vibrátorů budou prováděny 

rychle, jeho vytahování pak co nejpomaleji. Hutnit budou do okamžiku, kdy na povrch 

betonu bude vystupovat cementové mléko. Při práci s vibrátorem musí pracovníci 

zacházet obezřetně, aby nedošlo k poškození uložené výztuže. Před betonáží 

vodorovných a svislých konstrukcí dalšího podlaží bude provedeno chemické napojení 

na stropní desky pomocí adhezního můstku a poté bude následovat samotná betonáž.  

Odbednění sloupů 

Před započetím odbedňovacích prací musí být dodržena technologická přestávka 7 dní 

(Zatěžovat sloupy je pak možné až po dosažení 28-denní pevnosti). Při odbedňovacích 

pracích bude nejprve demontována betonářská plošina a žebřík. Panel zajištěný jedním 

stabilizátorem a výložníkem bude osazen dvěma osazovacími háky. Poté budou 

uvolněny stahovací šrouby a kotvení stabilizátoru a výložníku s tím, že hlavy budou 

ponechány na panelech. Stahovací šrouby a matice budou odstraněny po obou stranách 
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panelu a jeřáb přemístí panel na skládku, kde bude okamžitě očištěn od nečistot špachtlí 

a ošetřen odbedňovacím postřikem PERI Bio Clean. Potom budou uvolněny 

BDF zámky, stabilizátor a výložník a panel uložen na paletu. Poté bude stejným 

způsobem odbedňen panel bedněný jako třetí a čtvrtý. Jako poslední bude odbedněn 

panel se dvěma stabilizátory, a to opět stejným způsobem. Kruhové sloupy budou 

odbedněny pomocí trhacího lanka. Povrch sloupů bude pravidelně vlhčen minimálně 

7 dní a omotán po celé ploše fóliemi nebo vlhčenými tkaninami, které vlhkost zadrží.  

Bednění a ukládání výztuže stěn 

Poloha jednotlivých stěn je známá z polohy stykovací výztuže základových konstrukcí. 

Ta bude ověřena pomocí teodolitu. Geodet také vytýčí rohové body budoucích stěn. 

Pro bednění stěn bude použito systémové bednění PERI TRIO. Nejprve budou bednící 

panely opatřeny odbedňovacím přípravkem PERI Bio Clean pomocí vysokotlaké 

nádoby či malířským válečkem na zpevněné a odvodněné ploše. Pro stěny výšky 

2,920 m a 3,180 m budou použity panely délek 3,300 m. Na předmontážní ploše budou 

nejprve smontovány panely do příslušných délek pomocí zámků BDF. Pro stěny výšky 

3,550 m a 3,775 m bude použita kombinace panelů 2,700 m a 1,200 m a pro stěny 

výšky 8,050 m pak panely 3,300 m a 0,900 m (betonáž bude rozdělena do dvou výšek). 

Na všech panelech požadovaných délek pak bude metrem vyznačena příslušná výška 

stěny od paty bednění a vyznačena barevnou lepicí páskou. U monolitických stěn 

po obvodu půdorysu nebo na jednotlivých základových pasech bude namontována 

sklápěcí lávka FB 180-3, aby bylo možné zakotvit paty stabilizátorů z vnější strany 

bednění. Na každý panel budou na předmontážní plošině namontovány 2 stabilizátory 

s výložníky. Panely vnějšího bednění budou navíc opatřeny betonářskou lávkou 

se zábradlím. Smontované panely budou osazeny háky TRIO a přemístěny jeřábem 

na požadované místo konstrukce. Panel bude srovnán do svislé polohy a přišroubován 

patou stabilizátoru s výložníkem k desce sklápěcí lávky nebo podlahy daného podlaží 

pomocí šroubu TRIO MMS 20 x 130 při stálém zavěšení na jeřábu. Závitovými tyčemi 

bude doladěna poloha a svislost panelů. Stejným způsobem budou bedněny všechny 

monolitické stěny s tím, že jednotlivé panely mezi sebou budou spojeny minimálně 

třemi zámky BFD.  
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Obr. 7. 2 Montáž stěnového bednění (www.peri.cz) 

Poté bude přistoupeno k armování stěn. Železáři dle výkresů výztuže stěn z projektové 

dokumentace zhotovují výztuž, a to z pojízdného lešení ALUFIX 5000. Ta musí být 

řádně navázána a přivařena na stykovací výztuž konstrukce betonované dříve. 

Po svařování je nutné omést strusku, po drátkování zbytky drátků. Jednotlivé pruty 

budou k sobě drátkovány nebo svařovány. Ohýbaná výztuž bude ohýbána na ohýbačce. 

Na svislé i vodorovné pruty výztuže budou osazena distanční plastová tělíska zajišťující 

předepsanou krycí vrstvu 20 mm u obou povrchů. Výztuž musí být vyhotovena tak, 

aby byla zajištěna čnící stykovací výztuž pro zhotovení svislých konstrukcí dalších 

podlaží. Tato výztuž musí být opatřena plastovými návleky jako ochrana 

před napíchnutím. Při vyztužování bude v místech budoucích otvorů výztuž vyvázána 

kolem otvoru. Otvory budou bedněny předem vyrobenými dřevěnými bedněními 

sbitými z latí šířky 200 mm o rozměrech jednotlivých otvorů. Před zaklopením druhou 

stranou bednění musí být vystrojeny prostupy konstrukcemi a přivyztuženy, dále bude 

nutné, aby bylo vyhotovené trubkování pro kabelové rozvody. Tato bednění budou 

osazena do výztuže a následovat bude vnitřní strana bednění prováděná stejným 

způsobem jako vnější, až na to, že nebudou použity stabilizační prvky. Výztuž musí být 

před zabetonováním čistá a zbavená veškerých mastnot. Její množství a poloha musí být 

před jejím zakrytím vnitřní stranou bednění zkontrolována a odsouhlasena statikem. 

Statikova přítomnost je nutná pouze před betonáží první konstrukce tohoto typu, 

poté bude postačovat zkontrolování a odsouhlasení polohy a množství výztuže TDI. 

O tomto souhlasu bude zhotoven zápis do stavebního deníku. Vnitřní bednění bude 

k vnějšímu připnuto pomocí spínání DW 15 provedeném ve třech řadách na každou 
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dvojici panelů. Panely pak mezi sebou opět pomocí zámků BFD. Bednění obloukové 

stěny bude realizováno obdobně, jen mezi panely bude vložen dřevěný hranolek 

příslušného rozměru. Bednění čel je zajištěno vložením panelu kolmo k bednícím 

deskám a jeho zajištěním šesti BFD zámky. Bednění rohů, ať už vnějších či vnitřních, 

bude realizováno koutovými panely připnutými k panelům opět BFD zámky. Napojení 

stěn ve tvaru T bude provedeno kombinací klasického panelu a panelů rohových.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 3 Polygonální bednění a T napojení stěn (www.peri.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 4 Bednění rohů stěn (www.peri.cz) 
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Betonáž stěn 

Stěny budou realizovány betonem tř. C25/30, konzistence S3, s kamenivem do 16 mm, 

třída agresivity prostředí XC1. Množství betonu celkem je 502,76 m3, z čehož pro stěny 

v 1.PP připadá 73,88 m3, v 1.NP 119,35 m3, v 2.NP 168,99 m3, v 3.NP 45,56 m3, 

v 4.NP 45,56 m3, v 5.NP 42,49 m3 a v 6.NP  6,93 m3. Při ukládání betonu stěn budou 

pracovníci dodržovat maximální výšku shozu 1,5 m. Beton bude dopravován 

do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla betonu, konkrétně pro 1NP a 2NP čerpadlem 

KCP 40RX-170 a pro 3NP až 6NP pak čerpadlem KCP 45ZX5-170. Rameno budou 

usměrňovat dva betonáři, aby nedošlo k vysmeknutí ramene 

a jeho nekontrolovatelnému pohybu s možností zranění. Betonáž bude rozdělena 

do vrstev, jejichž výška bude cca 30 cm. Jednotlivé vrstvy budou pracovníci hutnit 

vysokofrekvenčními ponornými vibrátory Perles AV 755T a Perles AV 425, 

které budou vkládat mezi výztuž stěny s tím, že převibrují zpětně i dříve uloženou 

vrstvu do hloubky 50 – 100 mm. Hutnit budou do okamžiku, kdy na povrch betonu 

bude vystupovat cementové mléko. Při práci s vibrátorem musí pracovníci zacházet 

obezřetně, aby nedošlo k poškození uložené výztuže. Při betonáži budou dodržovány 

statikem předepsané pracovní spáry. Před betonáží vodorovných a svislých konstrukcí 

dalšího podlaží bude provedeno chemické napojení na stropní desky pomocí adhezního 

můstku a poté bude následovat samotná betonáž.  

Odbednění stěn 

Před započetím odbedňovacích prací musí být dodržena technologická přestávka 7 dní 

(Zatěžovat stěny je pak možné až po dosažení 28-denní pevnosti). Demontovaný panel 

bude vždy opatřen dvěma osazovacími háky a zavěšen na jeřáb. Poté budou uvolněny 

zámky BDF i spínací systém DW 15, dále také stabilizátory. Panely jeřáb přemístí 

na skládku, kde budou okamžitě očištěny od nečistot špachtlí a ošetřeny odbedňovacím 

postřikem PERI Bio Clean. Až potom budou odstraněny zámky BDF, betonářská lávka 

a osazovací háky a panel bude uložen na paletu. Toto bude opakováno u všech panelů. 

Na závěr proběhne demontáž sklápěcí lávky a odbednění otvorů. Povrch stěn bude 

pravidelně vlhčen minimálně 7 dní. 
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Obr. 7. 5 Odbednění stěn (www.peri.cz) 

8 Jakost 
Kontrola vstupní:  V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Zkontroluje pracoviště, zda jsou řádně provedeny základové 

desky a vodorovné konstrukce daného podlaží, nad kterým se mají sloupy a stěny 

provádět. Tyto konstrukce musí mít předepsané rozměry, rovinatost, být dostatečně 

pevné a vyzrálé. Je nutné zkontrolovat dodávané materiály, a to množství a kvalita 

výztuže, betonu a systémového bednění, což se kontroluje z dodacích listů 

a identifikačních štítků na výztuži. Před betonáží je nutné provést zkoušku sednutí 

kužele betonu dle Abramse a stupeň rozlití betonu. Při čerpání betonu je stupeň sednutí 

kužele 100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm. Kontrolují se rovněž 

zásady skladování výztuže, jelikož je nutné, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Kontroluje postup při zhotovování armokošů 

a výztuže, napojení na stykovací výztuž, umisťování dilatačních tělísek, nanášení 

adhezního můstku, osazování prvků bednění, bednění prostupů, nanášení 

odbedňovacího prostředku, postup betonáže, dodržování výšky shozu, dodržování 

pracovních spár, ukládání, vibrování, odbedňování, ošetřování betonu. 

Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího budou zkontrolovány rozměry sloupů a stěn a prostupů, 

jejich poloha přeměřením pásmem a metrem, svislost sloupů s odchylkou +/- 6 mm, 
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stěn s tolerancí +/- 8 mm. Kontroluje se rovnoběžnost a pravoúhlost napojení stěn.  

Dále pak také odchylka polohy sloupů a stěn v půdoryse s tolerancí +/- 25 mm, 

volný prostor mezi sousedními sloupy nebo stěnami s tolerancí +/- 25 mm                 

nebo +/- L/600 (použije se větší z nich), vychýlení sloupu v některé rovině, 

kde se použije větší z hodnot h/300 nebo 15 mm. Dále se kontroluje odchylka mezi 

osami sloupů a stěn v jednotlivých patrech, kde je tolerance větší z hodnot 

t/30 a 15 mm, kde t je tloušťka sloupů. Zkontrolována budou také zakřivení sloupů, 

kde je povolená odchylka větší z hodnot h/300 a 15 mm. Povrch sloupů a stěn musí být 

bez prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich 

opravu.  

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně proškoleni o technologickém postupu 

a sledem jednotlivých činností. Všechny odborné práce budou provádět osoby odborně 

a zdravotně způsobilé. Bezpečnostní doporučení pro provádění monolitických 

konstrukcí jsou řešena v samostatné příloze. 

10 Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

17 01 01 Beton 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
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17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 01 03 Plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

13 08 02* Jiné emulze 

Při provádění betonáže bude minimalizován vliv na životní prostředí. Jedná 

se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace 

musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. 

Na stavbě budou též dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  

11 Seznam obrázků  
Obr. 7. 1 Bednění sloupů (www.peri.cz) 

Obr. 7. 2 Montáž stěnového bednění (www.peri.cz) 

Obr. 7. 3 Polygonální bednění a T napojení stěn (www.peri.cz) 

Obr. 7. 4 Bednění rohů stěn (www.peri.cz) 

Obr. 7. 5 Odbednění stěn (www.peri.cz) 

12 Seznam tabulek 
Tab. 2. 1a Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 1.NP  

Tab. 2. 1b Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 2.NP  

Tab 2. 1c Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.PP  

Tab 2. 1d Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.NP  

Tab 2. 1e Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 2.NP  

Tab 2. 1f Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 3.NP až 5.NP  

Tab. 2. 1g Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 6.NP  
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1 Obecné informace o stavbě 
Řešená stavba se nachází v katastrálním území Hostivař na parcele č.1818/117. Území 

parcely je mírně svažité se sklonem na východ a nadmořskou výškou 268 – 276 m n. m. 

Okolo parcely prochází na západě ulice Doupovská, na jihu a východě ulice K Horkám 

a na severu ulice Přeštická. Pozemek neměl až do stavby popisovaného objektu využití. 

Na pozemku se nenacházejí žádná důlní díla. Nejsou tu ani žádné stromy, keře či jiná 

zeleň, kterou by bylo nutné při realizaci stavby odstranit či nějakým způsobem chránit. 

Jediným vedením s ochranným pásmem, které prochází územím stavby, je vysoké 

napětí, a to bude v jihovýchodní části pozemku přeloženo. Jako přístup na pozemek 

bude sloužit sjezd z ulice K Horkám a pro pohyb na staveništi bude zřízena staveništní 

komunikace.  

Řešený objekt má půdorys tvaru trojúhelníku s odvěsnami délek 40,50 a 70,30 m. 

Objekt je výškově členěn do dvou úrovní. První, která zaujímá převážnou část 

půdorysu, je dvoupodlažní výšková úroveň s výškou 9,00 m. Druhá, šestipatrová 

výšková úroveň se pak rozprostírá na zbytku plochy půdorysu a dosahuje výšky 

19,865 m nad úrovní terénu. Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. V šestipatrové 

části budovy budou situovány prostory pro bydlení, v dvoupodlažní části pak komerční 

prostory. Z účelového hlediska je objekt členěn takto – V podzemním podlaží 

situovaném ve východní části půdorysu se nachází technické zázemí pro provozy 

fitnescentra, bazénu a tělocvičny. V prvním nadzemním podlaží se pak nad zázemím 

nachází bazén, technické prostory a na zbytku plochy prvního podlaží pak obchodní 

jednotka Albert. Druhé nadzemní podlaží je pak plošně rozděleno mezi bytové jednotky 

spolu se sklepními prostory, fitnescentrum a tělocvičnu. Další nadzemní podlaží tvoří 

pouze bytové jednotky s balkónem nebo terasou. Na objektu jsou uvažována užitná 

zatížení, která začínají hodnotou 0,75 kN/m2 u střech s občasným přístupem, pokračují 

1,5 kN/m2 u bytů a končí hodnotou 7,0 kN/m2 u obchodní jednotky Albert.  

Nosná konstrukce objektu byla volena jako monolitický skelet se sloupy a ztužujícími 

stěnami. Protože se v dané lokalitě nacházejí složité základové poměry, bude objekt 

založen hlubinně, a to na velkoprůměrových vrtaných pilotech, jejichž průměry 

se pohybují od 620 do 1000 mm. Ty budou rozmístěny pod jednotlivými sloupy 

a základovými pasy pod nosnými stěnami. Nad pilotami budou provedeny základové 

desky tloušťky 300 mm a nad základovými pasy pak obvodové suterénní stěny tloušťky 

také 300 mm. Stropní desky budou realizovány jako lokálně podepřené tloušťky 
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pohybující se od 200 do 300 mm. Svislé nosné konstrukce skeletu budou sloupy 

obdelníkového půdorysu s rozměry 500 x 300 mm a dále pak ztužující železobetonové 

stěny tloušťky 200 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořit vyzdívka do monolitického 

skeletu provedená z keramických tvárnic tloušťky 365 mm. Obvodový plášť bude 

dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou silikonovou 

probarvenou omítkou. Vnitřní mezibytové železobetonové stěny budou opatřeny 

přizdívkou z pórobetonu tloušťky 50 mm. Vnitřní stěny objektu budou zděny 

z keramických tvárnic tloušťek 300 mm, 125 mm a 100 mm. Z důvodu menšího zatížení 

stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlaží bude obvodové zdivo elipsovité 

nástavby fitness provedeno z pórobetonu. Veškeré prosklené části prvního a části 

druhého nadzemního podlaží, jako jsou vstupní prostory, komerčních plochy, výlohy, 

prosklené bazénové stěny budou řešeny systémem fasádního hliníkového zasklení.  

Jako konstrukce zastřešení bazénu byla zvolena ocelová konstrukce z příhradových 

střešních vazníků a u nástavby fitness byly navrženy ocelové profily. Zastřešení objektu 

bylo voleno nevětranými jednoplášťovými skladbami s klasickým pořadím vrstev, které 

budou pomocí vpustí odvodněny vnitřními dešťovými svody.  Balkony budou tvořeny 

vykonzolováním monolitického stropu, opatřeny prvky přerušujícími tepelné mosty 

a zateplením. Střešní terasy budou mít pochozí úpravu a jejich atiky budou opatřeny 

ocelovým zábradlím. 

1. 1  Obecné informace o technologickém procesu 
Po dokončení hrubé vrchní stavby, osazení výplní otvorů, ukončení prací TZB, 

vzduchotechniky, ústředního vytápění, zdravotechniky a elektromontáží (rozvody musí 

být odzkoušeny) bude následovat provádění vnitřních omítek. Ty budou prováděny 

nejdříve 14 dní po ukončení všech mokrých procesů na stavbě a po dosažení 

předepsaných vlhkostí podkladních materiálů (Podklad z keramických tvárnic  

a betonu - maximálně vlhkost 4%, pórobetonový podklad - maximálně 8%). Montáž 

kontaktního zateplovacího systému bude probíhat až po zhotovení omítek. Na stavbě 

se budou vyskytovat dva druhy vnitřních omítek. Pro povrchy technických prostor, 

kočárkáren, sušáren, místností pro odpadky a sklípků bude použita jednovrstvá sádrová 

omítka. Pro ostatní místnosti – schodiště a chodby, bytové prostory, úklidové místnosti, 

prostory zázemí bazénu a fitness bude použita dvouvrstvá štuková omítka se zrnitostí 

0,6 mm. V koupelnách a WC bytových prostor, úklidových místnostech, bazénu a jeho 

zázemí bude proveden obklad na jádrovou omítku. Omítání se bude provádět na různé 
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materiály. V případě omítání betonových stěn bude provedena penetrace, následně 

pak jádrová omítka v jedné vrstvě a štuková omítka ve dvou vrstvách. U betonových 

stropů bude provedena pouze štuková omítka ve dvou vrstvách na napenetrovaný 

podklad. U podkladního materiálu z keramických tvárnic bude provedena jádrová 

omítka v jedné a štuková ve dvou vrstvách. U pórobetonu jako podkladního materiálu 

bude plnoplošně instalovaná armovací tkanina a na ni ve dvou vrstvách štuková omítka. 

Rovněž na přechodu dvou různých materiálů podkladu bude aplikovaná armovací 

tkanina s přesahem minimálně 150 mm na každou stranu. V případě sádrové omítky 

na pórobetonový povrch bude před omítáním podklad napenetrován. Nejprve bude 

provedena kontrola podkladních vrstev, které musí mít správnou vlhkost, být čisté 

a bezprašné, bude provedeno osazení APU lišt, zakrytí otvorů, osazení rohových 

omítacích lišt a následně omítníků. Nanášení omítky bude probíhat u strojně v tloušťce 

15 mm u jádrové omítky, v tloušťce 3 mm ve dvou vrstvách u štukové a v tloušťce 

10 mm u sádrové omítky. Směs pro jádrovou omítku bude skladována v sile, zbylé 

omítkové směsi pak pytlované na paletách. 

 

Obr. 1. 1 Schéma strojní sestavy pro omítání (www.baumit.cz) 
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2 Materiál 

2. 1 Materiál 
Tab. 2. 1 Materiál vnitřních omítek 

OZN. POLOŽKA Podlaží MJ Spotřeba Balení MJ v bal. Počet balení Poznámka
1NP t 34,0 1,2
2NP t 62,0 2,1
3NP t 22,3 0,8
4NP t 22,2 0,8
5NP t 21,7 0,7
6NP t 7,0 0,2
2NP t 21,5 21,9
3NP t 8,4 8,6
4NP t 8,4 8,5
5NP t 8,0 8,2
6NP t 2,6 2,7

3 Baumit hlazená omítka 1NP t 4,3 Paleta 1,2 3,6 40 pytlů po 30 kg
4 Baumit vyrovnávač nasák. 1-6NP kg 140,0 Kbelík 10 14

1NP m
2

192,6 3,9

2NP m
2

762,6 15,3

3NP m
2

293,3 5,9

4NP m
2

293,3 5,9

5NP m
2

275,0 5,5

6NP m
2

62,9 1,3
1NP m 176,7 2,5
2NP m 411,3
3NP m 148,7 2,1
4NP m 148,7 2,1
5NP m 148,7 2,1
6NP m 72,7 1,0
1NP m 767,4 5,1
2NP m 1230,8 8,2
3NP m 455,5 3,0
4NP m 464,3 3,1
5NP m 464,3 3,1
6NP m 159,4 1,1

1NP m
2

316,1 7,5

2NP m
2

128,9 3,1

3NP m
2

80,8 1,9

4NP m
2

51,7 1,2

5NP m
2

51,7 1,2

6NP m
2

29,9 0,7
1NP m 176,7 2,7
2NP m 411,3 6,2
3NP m 148,7 2,3
4NP m 148,7 2,3
5NP m 148,7 2,3
6NP m 72,7 1,1

Silo

50 ks po 3,0 mBalení

Role

29

1,35

50

70

150

42

66

Silo -průběžně 
dofukováno       

První naplnění 
max 16 t

PVC lepící páska9

54 pytlů po 25 kg

50 ks po 1,4 m

Role

Balení

Role

Paleta

Sklovláknitá armovací tkanina5

6 APU lišty

7 Rohové omítací lišty

Baumit jádrová omítka strojní1

Baumit štuková omítka2

Zakrývací fólie8
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2. 2 Doprava a manipulace na stavbě 
Primární doprava: Pytlovaná suchá směs pro štukovou a sádrovou omítku bude 

na staveniště dovezena spolu s dilatačními a rohovými lištami na nákladním automobilu 

Mercedes-Benz Actros 2544. Suchá směs pro jádrovou omítku na staveniště bude 

dovezena silodofukovačem MAN TG-A 35.430 M 8×4 SILO a přefouknuta do sila. Sila 

suchých omítkových směsí budou dovezena na staveniště silosklápěčem Scania P420 

CB 8x4 HHZ. 

Sekundární doprava:  

Horizontální i vertikální: Manipulace s pytlovanou suchou směsí pro štukovou 

a sádrovou omítku, omítníky a lištami bude probíhat ručně, případně za použití koleček 

či paletového vozíku. Do jednotlivých podlaží bude materiál přepraven pomocí     

osobo-nákladního výtahu SUPERLIFT MX 624/1024. Suchá směs pro jádrovou omítku 

bude k místům jejich zpracování dopravovat potrubím pneumatický dopravník 

Silomat M-tec F 100 a strojní omítačka Duo-mix. 

2. 3 Skladování 
Na staveništi je zpevněná, odvodněná vnitrostaveništní komunikace. Suchá směs 

pro jádrovou omítku bude skladována v sile, které bude umístěno dle výkresu Zařízení 

staveniště. Pytlovaná suchá směs bude skladovaná na paletách na zpevněné 

a odvodněné skládce v západní části staveniště. Na skládce bude uskladněna asi 1/3 

potřebného množství pytlované směsi, která bude po spotřebování tohoto množství opět 

dodána. Bude skladována zakrytá fólií, aby nedocházelo k znehodnocení směsi vlivem 

vlhkosti a povětrnostních podmínek. APU lišty, rohové omítací lišty, penetrace, fólie 

a nářadí bude skladováno v uzavřených, větraných a uzamykatelných skladech s pevnou 

podlahou umístěných na staveništi.  Část materiálu je možné skladovat v místnostech, 

kde bude probíhat omítání. V případě skladování pytlované směsi v místnostech musí 

být zajištěno podložení spodní vrstvy pytlů, aby bylo zamezeno vniku vlhkosti.  

3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele 

omítek od technického dozoru investora (TDI). Při předání pracoviště musí být 

dokončeny všechny práce zdící (rovinatost +/- 2 mm na 2 m ve vodorovném a svislém 

směru), betonářské (sloupy s odchylkou rovinatosti +/- 6mm, stěny s odchylkou           
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+/- 5 mm, stropy s odchylkou +/-5 mm na 2m lati) a podkladní vrstvy podlah, 

které musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, musí mít předepsané 

rozměry, rovinatost a kvalitu. Dále musí být řádně osazena všechna okna a výkladce, 

ocelové zárubně a všechny rozvody, které budou omítkou zakryty. Tyto rozvody musí 

být před zakrytím řádně odzkoušeny. Také všechny vývody musí být zaslepeny, zakryty 

či ucpány, aby nedošlo k jejich poškození, zanesení nebo ucpání. Podklad pro omítání 

musí být řádně vyzrálý, pevný, suchý, čistý, bezprašný, bez uvolňujících se částí, 

bez mastnot a výkvětů solí. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního 

deníku. 

4 Obecné pracovní podmínky 
Omítací práce budou probíhat pouze za vyhovujících klimatických podmínek, 

což je teplota prostředí neklesající pod +5 °C. Při teplotě vyšší než +30 °C omítka 

rychle tuhne a práce s ní je obtížnější. Omítání není možné provádět za mrazu 

a na zmrzlý podklad. Teplota podkladu nesmí při omítání klesnout pod +5 °C. Klesne-li 

teplota prostředí či podkladu pod tuto hranici, je možné použít pro vyhřívání prostředí 

plynových ohřívačů. Při tomto opatření je nutné dbát na důkladné větrání.  

K jednotlivým pracovištím bude přivedena elektrická energie z rozvaděčů pomocí 

prodlužovacích kabelů příslušných délek. Z nich bude napájena strojní omítačka 

a při nedostatečném osvětlení pracoviště i halogenová svítidla, která zajistí dostatečné 

osvětlení pro práci v interiéru. Pro napojení strojní omítačky na zdroj vody bude sloužit 

 3/4´´ hadice s rychlospojkou. 

Proti vniku nepovolaných osob na staveniště bude jeho plocha oplocena, 

a to ze systémových dílců výšky 2,0 m. Toto systémové oplocení bude pouze na části 

obvodu staveniště, jelikož na jeho zbylé části bude oplocení tvořeno dočasnou 

protihlukovou stěnou. Ta se nachází na jihozápadní hranici staveniště. Staveniště bude 

napojeno na nízké napětí, vodu a kanalizaci příslušnými přípojkami. Přípojný bod 

NN bude v hlavním staveništním rozvaděči na obytném kontejneru s funkcí šatny, 

kam bude vyveden z pojistkové skříně objektu C. Odtud budou napojeny kabelem 

uloženým v zemi ostatní staveništní rozvaděče rozmístěné po ploše staveniště. 

Tato přípojka bude sloužit pro připojení staveništních buněk, věžového jeřábu, 

běh elektrického ručního nářadí a případné osvětlení staveniště při práci ve večerních 

a nočních hodinách. Přípojka vody bude napojena ve vodoměrné šachtě a bude sloužit 
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pro připojení hygienického zázemí a ošetřování betonových konstrukcí. Kanalizační 

přípojka bude napojena v revizní šachtě. Pro odvod splašků ovšem sloužit nebude, 

a to z důvodu její nevýhodné polohy.  K těmto účelům bude na staveništi umístěno 

WC s fekálními tanky a u hlavního vjezdu situována mobilní toaleta. Další hygienické 

zázemí bude řešeno šatnou a umývárnou. Na pozemku staveniště tak bude umístěno 

21 stavebních buněk, a to 2 kanceláře, 2 stavební buňky jako zasedací místnost, 

2 vrátnice, 9 šaten a 4 sanitární buňky, pod kterými budou umístěny fekální tanky 

a 2 skladové kontejnery. Stavby zařízení staveniště jsou rozděleny do dvou částí. První 

část, u vstupu pro zaměstnance, je řešena jako buňkoviště pro pracovníky, 

kde se nachází 9 obytných kontejnerů (šatny), k tomu příslušné hygienické zázemí 

řešené formou 3 sanitárních kontejnerů (1 kontejner s WC a 2 kontejnery se sprchami) 

se 3 fekálními tanky. Druhá část, část pro technické pracovníky, je situována 

u jihovýchodního cípu staveniště. Zde jsou umístěny 4 obytné kontejnery, 

z toho 2 kanceláře pro stavbyvedoucího, jeho asistenty a přípraváře a nad nimi pak 

2 obytné kontejnery sloužící jako zasedací místnost. K těmto kontejnerům pak náleží 

hygienické zázemí formou 1 sanitárního kontejneru s WC a fekálním tankem. Dále jsou 

zde umístěny 2 skladové kontejnery. Pro monitorování provozu na staveništi budou 

zřízeny dvě vrátnice, u každého vjezdu jedna. Pro řádné nakládání s odpady budou 

na staveništi umístěny kontejnery pro možnost ekologického třídění odpadu, jejichž 

obsah bude následně odvážen na příslušnou skládku. 

Všichni pracovníci absolvují školení BOZP. Budou zpraveni o provozu na staveništi 

(pracovní době, přestávkách, zamykání staveniště a skladu, likvidaci odpadů, apod.) 

O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5 Kvalifikace a počet pracovníků 
Pracovníci zajišťující dopravu: 

Obsluha silosklápěče 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha silodofukovače 1x (průkaz strojníka) 

Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 

Pracovní četa: 

Vedoucí čety (omírkář) 1x  

Omítkář 8x  

Pomocný pracovník 5x 
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6 Stroje a pracovní nářadí 
Stroje:  

Silosklápěč - Scania P420 CB 8x4 HHZ 1 ks 

Silodofukovač MAN TGA 35.430 M 8×4 SILO 1 ks 

Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 1 ks 

Strojní omítačka Duo-mix 3ks 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 

Ruční pracovní nářadí: 

Svinovací metr 5 m 

Kleště 10 ks 

Zalamovací nůž 10 ks 

Vodováha 2m 10 ks 

Vodováha 0,6m 10 ks 

Lžíce 10 ks 

Naběračka 10 ks 

Zednické kladivo 10 ks 

Zednická štětka 10 ks 

Malířský váleček 5 ks 

Kbelík 10 ks 

Hladítko filcové 10 ks 

Hladítko nerezové 10 ks 

Škrabák plošný 10 ks 

Kozové lešení – stavební koza 10 ks + fošna 50/160 dl. 4 m 15 ks  

Osobní ochranné pracovní pomůcky: 

Přilba 

Ochranné brýle 

Chrániče sluchu 

Pracovní obuv a oděv 

Pracovní rukavice 

Pro udržování bezpečnosti na pracovišti bude obsluha strojů dodržovat signalizaci, 

kterou si předem dohodnou s pracovníky. 
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Je nutné, aby pracovníci při práci používali vhodné stroje a nářadí, a to takové, 

které vyhovuje svou konstrukcí a technickým stavem předpisům bezpečnosti práce 

a technických zařízení. Toto nářadí bude používáno pouze k účelům, 

pro které je vyrobeno.  

7 Pracovní postup 
Zřízení kozového lešení 

Pro očištění podkladů, osazování APU lišt, rohových lišt, omítníků a samotné omítání 

stěna a stropů bude použito kozového lešení s 4 fošnami, které si budou pracovníci 

přemisťovat po půdoryse omítaných prostor dle aktuální potřeby. Toto lešení musí být 

ve vzdálenosti minimálně 0,2 m od povrchu omítaných konstrukcí, aby nedošlo 

k poškození povrchů a bylo možné do tohoto prostoru zasunout vodováhu 

pro ověřování rovinatosti.  

Příprava podkladu 

Podklad z keramických tvárnic a betonu musí mít maximálně vlhkost 4%, 

u pórobetonových tvárnic pak maximálně 8%, nesmí být zmrzlý, odpuzovat vodu, 

obsahovat výkvěty solí, být prašný či jinak znečištěný. Zároveň musí být betonový 

povrch řádně vyzrálý, pevný a dotvarovaný, což platí i o tvárnicové zdivo a zdicí maltu. 

Přebytečná zdicí malta a kousky betonu, které zatekly do spojů bednění, budou 

odstraněny škrabákem nebo zednickou lžící. V případě zaprášeného či jinak 

znečištěného podkladu bude podklad očištěn smetáčkem či kartáčem. Přechody 

jednotlivých materiálů budou opatřeny armovací tkaninou. 

Osazení dilatačních lišt a ochrany výplní otvorů 

Před samotným prováděním omítek budou osazeny na rámy výplní otvorů plastové 

dilatační profily (APU lišty). Tyto dilatační profily budou na rámy na jejich vnějším 

obvodu nalepeny pomocí lepící vrstvy profilu. Profily budou na potřebné délky 

zkracovány pomocí nůžek na plech, a to buď na koso, nebo v kolmém střihu. APU lišty 

obsahují i plastovou plochu, ke které je možné přilepit ochrannou fólii. Tato fólie bude 

na příslušné rozměry nastříhána nůžkami nebo nařezána zalamovacím nožem a osazena. 

Bude chránit výplně otvorů před jejich znečištěním a poškozením. V případě, že dojde 

k jejímu poškození, bude při malých poškozeních pouze opravena plastovou páskou 

a při velkých poškozeních celá vyměněna. Bude vhodné také natřít ocelové zárubně 
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mýdlovou vodou nebo oblepit plastovou páskou, aby nedošlo k jejich znečištění 

či poškození. U otvorů, ve kterých budou osazeny obložkové zárubně, je nutné otvor 

osadit bedněním ostění z prken, do kterých bude omítka následně stahována, 

aby se zamezilo zmenšení vrstvy omítky. 

Osazení rohových omítacích lišt 

Pro snadnější omítání a lepší vzhled hotové konstrukce budou osazeny rohové omítací 

lišty. Ty budou osazeny na všechny rohy konstrukcí, ať už ostění a nadpraží výplní 

otvorů, či konstrukční lomy jednotlivých svislých konstrukcí. Na místo osazení rohové 

lišty bude nanesena vrstva stejné jádrové omítky, jaké bude použita pro následné 

omítání, čímž se vyloučí následné pnutí a praskání. Pro lepší zpracování a ustavení 

je možné přidat malé množství sádry (asi 10 %). Rohová lišta bude do vrstvy omítky 

zatlačena, řádně ustavena. Pomocí vodováhy a svinovacího metru bude zajištěna její 

správná poloha a svislost. V případě, že by rohové lišty v omítce nedržely v požadované 

poloze, je možné použít pomocné kotvení zatlučením hřebíků, které ale musí být 

po zatvrdnutí fixační omítkové vrstvy vytaženy. Osazení bude probíhat minimálně 

1 den před samotným omítáním, aby bylo zabráněno pohybu lišt a bylo zaručeno řádné 

zatvrdnutí fixační malty.  

 Osazení omítníků 

Pro omítání budou použity dřevěné omítníky, které zajistí svislou rovinu pro strhávání 

nanášené omítky. Na stěny budou nejprve naneseny ve vzájemných vzdálenostech       

1,5 – 2,0 m pruhy malty, do kterých budou osazeny omítníky. Ty budou za pomoci 

vodováhy zatlačeny do pruhů malty tak, aby byla zajištěna správná tloušťka vrstvy 

omítky a zároveň svislost omítníků pro samotné omítání. V případě nutnosti je možné 

použít pomocnou fixaci omítníků pomocí zatlučení hřebíků, které budou po zatvrdnutí 

pruhu malty odstraněny. Přebytečná malta po zatlačení bude odstraněna, v případě 

nedostatečné vrstvy pruhu malty, bude přidána. Vodováhou bude ověřena i vzájemná 

rovinatost jednotlivých omítníků mezi sebou. 

Provedení jádrové omítky 

Jádrová omítka se bude provádět pouze na betonový a keramický podklad. 

U betonového podkladu bude nutné provést penetraci. Penetrační přípravek Baumit 

vyrovnávač nasákavosti bude neředěný, řádně rozmíchaný na čistý a bezprašný povrch 

podkladních konstrukcí nanášen válečkem nebo štětcem.  U keramického podkladu není 
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penetrace zapotřebí. Nanášení jádrové omítky bude prováděno strojně, za využití strojní 

omítačky Duo-mix, na kterou bude připevněna omítací pistole. Přísun suché směsi 

do omítačky ze sila zajistí kompresor Silomat M-TEC F 100. Tryska pistole bude 

při nanášení vzdálena od povrchu, na který je nanášena, 0,4 – 0,8 m. Omítka bude 

nanášena ve vodorovných pruzích do tvaru „housenky“ v tloušťce maximálně 20 mm 

v jednom záběru. Nanášení započne u prováženého omítníku u podlahy a bude 

se postupovat směrem ke stropu. Nanesenou omítku budou pracovníci co nejdříve 

po jejím nanesení zarovnávat strháváním pomocí vodováhy nebo širší latě šikmými 

pohyby ze strany na stranu vedených po omítnících, které zaručí rovinatost výsledného 

povrchu. Pro dobré rozetření omítky bude lať vedena nejprve v mírném sklonu a poté 

bude lať vyrovnána a omítka strhávána. Po provedení omítek se odstraní omítníky 

a otvory po nich se za pomocí lžíce a vodováhy zatáhne omítkou. Výsledný povrch 

je možné upravit hladítkem, ale pouze do takového stavu, aby byla zachována drsnost 

pro přídržnost dalších nanášených vrstev. Ostění otvorů bude prováděno ručně 

po ukončení omítání stěn. Hrany koutů a rohů musí mít řádný tvar a svislost. Napojení 

stěn a stropu musí být pravoúhlé. Při omítání styku dvou různých materiálů           

(beton-keramické tvárnice) bude pro zamezení vzniku trhlin tento styk překryt armovací 

sítí, která bude vložena do jádrové omítky. Musí být překryta minimálně 3 mm tlustou 

vrstvou jádrové omítky. Síť bude vložena tak, aby přesahovala styk materiálů 

o minimálně 150 mm na každou stranu. Na příslušné rozměry bude nařezána 

zalamovacím nožem.  

Provedení štukové omítky 

Dvouvrstvá štuková omítka bude provedena jednak na jádrovou omítku na betonových 

a keramických podkladech, také na všech stropech a dále na pórobetonových 

podkladech. Před prováděním štukové omítky na jádrovou omítku, musí být dodržena 

technologická pauza minimálně 14 dní, tj. cca 1 den na 1 mm zhotovené jádrové 

omítky. Podkladní jádrová omítka musí být dostatečně vyzrálá a objemově stálá, 

její povrch musí být drsný, pevný a zbavený prachu. Povrch bude zdrsněn škrabákem. 

Zároveň musí být povrch jádrové omítky před nanášením štukové vrstvy lehce navlhčen 

pokropením. Nejprve bude provedena štuková omítka na stropech, kde samotnému 

omítání bude předcházet penetrace povrchu. Penetrační přípravek Baumit vyrovnávač 

nasákavosti bude neředěný, řádně rozmíchaný na čistý a bezprašný povrch podkladních 

konstrukcí nanášen válečkem nebo štětcem. Suchá pytlovaná směs se nasype 
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do omítacího stroje, kde se smíchá s vodou ve výslednou omítkovou hmotu. Množství 

záměsové vody se bude regulovat podle požadované konzistence omítky. Omítka bude 

nanášena pomocí pistole připevněné k omítacímu stroji. Tryska pistole bude 

při nanášení vzdálena od povrchu, na který je nanášena, 0,4 – 0,8 m. Omítka bude 

nanášena ve vodorovných pruzích do tvaru „housenky“ v tloušťce 3 mm. Nanesenou 

omítku budou omítkáři stahovat pomocí nerezových hladítek krátkými krouživými 

pohyby ze strany na stranu za přidržování spodní hrany hladítka tak, aby byla zajištěna 

požadovaná tloušťka vrstvy omítky. Po zavadnutí nebo vyzrání první štukové vrstvy 

bude stejným způsobem nanášena vrstva druhá, která bude vyhlazena navlhčeným 

filcovým hladítkem. Vyhlazení provedou omítkáři po zavadnutí krouživými pohyby 

a hladítko budou opakovaně vlhčit dle potřeby. Omítka se před vyhlazením nesmí 

nechat přeschnout.  Po provedení stropů bude následovat omítání stěn. Vlastní nanášení 

štukové omítky bude probíhat stejně. Kouty ve styku stropu a stěn musí být pravoúhlé. 

U Provádění štukové omítky na podklad z pórobetonu bude nejdříve plnoplošně 

instalována armovací tkanina s vzájemnými přesahy minimálně 150 mm. 

Na pórobetonový podklad bude nataženo hladítky plnoplošně armovací lepidlo v tenké 

vrstvě. Do něj bude zamáčknuta armovací tkanina a přetažena hladítky. Po zatvrdnutí 

lepidla bude prováděna štuková omítka stejným způsobem jako na betonový 

či keramický povrch. Ostění otvorů budou omítána ručně po dokončení omítek stropů 

a stěn. V místech, kde budou provedeny keramické obklady, nebude štuková omítka 

provedena. Před prováděním dalších povrchových úprav je nutné nechat dostatečnou 

technologickou pauzu pro vyzrání a vyschnutí omítek. Po tuto dobu je vhodné zajistit 

dostatečné větrání. Po ukončení omítání je možné odstranit ochrannou fólii výplní 

otvorů jejím odlepením z APU lišt a odlomením plastové části, která držela fólii, 

popřípadě fólii ponechat pro ochranu při dalších úpravách povrchů. 

Provedení sádrové omítky 

Sádrová omítka bude nanášena strojně v tloušťce 10 mm na napenetrovaný betonový 

podklad. U pórobetonového podkladu je nutno jej napenetrovat Baumit vyrovnávačem 

nasákavosti. Nejprve budou omítány stropy, poté stěny. Kouty ve styku stropu a stěn 

musí být pravoúhlé. Penetrační přípravek Baumit vyrovnávač nasákavosti bude 

neředěný, řádně rozmíchaný na čistý a bezprašný povrch podkladních konstrukcí 

nanášen válečkem nebo štětcem. Suchá pytlovaná směs se nasype do omítacího stroje, 

kde se smíchá s vodou ve výslednou omítkovou hmotu. Množství záměsové vody 
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se bude regulovat podle požadované konzistence omítky. Omítka bude nanášena 

pomocí pistole připevněné k omítacímu stroji. Tryska pistole bude při nanášení 

vzdálena od povrchu, na který je nanášena, 0,4 – 0,8 m. Omítka bude nanášena 

ve vodorovných pruzích do tvaru „housenky“ v tloušťce 10 mm. Nanášení započne 

u prováženého omítníku u podlahy a bude se postupovat směrem ke stropu. Nanesenou 

omítku budou pracovníci co nejdříve po jejím nanesení zarovnávat strháváním pomocí 

vodováhy nebo širší latě šikmými pohyby ze strany na stranu vedených po omítnících, 

které zaručí rovinatost výsledného povrchu. Pro dobré rozetření omítky bude lať vedena 

nejprve v mírném sklonu a poté bude lať vyrovnána a omítka strhávána. Po provedení 

omítek se odstraní omítníky a otvory po nich se za pomocí lžíce a vodováhy zatáhne 

omítkou. Po zavadnutí bude provedeno vyhlazení navlhčeným filcovým hladítkem. 

Vyhlazení provedou omítkáři krouživými pohyby a hladítko budou opakovaně vlhčit 

dle potřeby. Omítka se před vyhlazením nesmí nechat přeschnout. Po provedení stropů 

bude následovat omítání stěn. Při omítání styku dvou různých materiálů                

(beton-keramické tvárnice, beton-pórobeton) bude pro zamezení vzniku trhlin tento styk 

překryt armovací sítí, která bude vložena do sádrové omítky. Musí být překryta 

minimálně 5 mm tlustou vrstvou jádrové omítky. Síť bude vložena tak, aby přesahovala 

styk materiálů o minimálně 150 mm na každou stranu. Na příslušné rozměry bude 

nařezána zalamovacím nožem. Ostění otvorů budou omítána ručně po dokončení omítek 

stropů a stěn. Před prováděním dalších povrchových úprav je nutné nechat dostatečnou 

technologickou pauzu pro vyzrání a vyschnutí omítek. Po tuto dobu je vhodné zajistit 

dostatečné větrání. Po ukončení omítání je možní odstranit ochrannou fólii výplní 

otvorů jejím odlepením z APU lišt a odlomením plastové části, která držela fólii, 

popřípadě fólii ponechat pro ochranu při dalších úpravách povrchů. 

8 Jakost 
Kontrola vstupní:  V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 

jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. Zkontroluje připravenost pracoviště, zda jsou osazeny všechny 

výplně otvorů, osazeny a odzkoušeny všechny rozvody, které budou probíhat 

pod omítkami, vyplnění spár zdiva, teplotu při provádění zdiva, která musí být 

minimálně +5 °C. Zkontroluje připravenost podkladu, který musí být dostatečně pevný, 

vyzrálý, objemově stálý, čistý, odmaštěný, bez výkvětů a dostatečně rovinný 

s odchylkou ve vodorovném i svislém směru +/- 2 mm na 2 m u zděných konstrukcí,    
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+/- 6 mm na 2 m u betonových sloupů, +/- 5 mm na 2 m u betonových stěn a +/- 5 mm 

na 2 m u betonových stropů. Je nutné zkontrolovat dodávané materiály, a to množství, 

kvalita a druhy jednotlivých směsí a lišt, což se kontroluje z dodacích listů. 

Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 

a používání ochranných pomůcek. Průběžně kontroluje teplotu prostředí. Kontroluje 

postup při čištění podkladních ploch, osazování dilatačních lišt a ochranných fólií, 

osazování rohových omítacích lišt, omítníků, jejich rovnost a přímost, penetrování 

podkladu, nanášení vrstev omítek, postup stahování, bandážování styků různých 

materiálů, instalaci výztužné sítě, odstranění omítníků a dorovnání otvorů po nich, 

přídržnost omítek poklepem, napojení stěn a stropů, kolmost koutů, dodržování 

technologických pauz, zdrsnění povrchů před aplikací štukové omítky, vyhlazení 

povrchu štukové a sádrové omítky.  

Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 

a stavbyvedoucího budou zkontrolovány omítky vizuálně (trhliny, kaverny), přímost 

hran a koutů, kolmost jejich napojení a dále rovinatost, kde na 2m lati musí být 

odchylka maximálně +/- 5 mm u jádrové omítky a +/- 2 mm u štukových a sádrových 

omítek.  

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 

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

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. Z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích je důležité zmínit 

především riziko zásahu a znečištění očí při omítání, úraz elektrickým proudem 

a nutnost čištění strojů na závěr každého dne. Všichni pracovníci budou důkladně 

proškoleni o technologickém postupu a sledem jednotlivých činností. Všechny odborné 

práce budou provádět osoby odborně a zdravotně způsobilé. Bezpečnostní doporučení 

pro provádění vnitřních omítek jsou řešena v samostatné příloze. 
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10 Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Odpady 

13 08 02* Jiné emulze 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly  

17 01 03 Plasty 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 02 01 Dřevo 

17 04 02 Hliník  

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

20 01 01 Papír a lepenka  

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

Při provádění omítání bude minimalizován vliv na životní prostředí. Jedná se především 

o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být 

v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě 

budou též dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  

11 Seznam obrázků  
Obr. 1. 1 Schéma strojní sestavy pro omítání (www.baumit.cz) 

12 Seznam tabulek 
Tab. 2. 1 Materiál vnitřních omítek 
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1 Technická zpráva zařízení staveniště 

1. 1 Informace o rozsahu staveniště 

Staveniště realizovaného polyfunkčního objektu se nachází na pozemku parcely 

č. 1818/117 v katastrálním území Hostivař. Jeho nadmořská výška je v rozmezí 

268 a 276 m. n. m. a převýšení mezi nejvzdálenějšími body staveniště je asi 2,38 m 

na jeho celkové délce 131,2 m. Východní hranicí pozemku staveniště je ulice 

K Horkám, západní hranici tvoří ulice Doupovská a na severu jej pak lemuje ulice 

Přeštická. Povrch staveniště se mírně svažuje směrem k východu. V rámci realizace 

III. etapy výstavby byly postupně budovány objekty C a diplomovou prací řešený 

objekt D. Plocha staveniště byla předána již před realizací objektu C, budovaného 

v předstihu před objektem D. Pro realizaci objektu D bude předána příslušná část 

staveniště před zahájením zemních prací daného objektu. Tato část je znázorněna 

ve výkrese „Celková situace stavby“.   

Plocha staveniště je asi 5936 m2, plocha pro zařízení staveniště je proměnná, závisí 

na realizované etapě výstavby. Pro účely zařízení staveniště bude část staveniště 

zpevněna. Pro vnitrostaveništní dopravu bude použit zhutněný štěrkopískový násyp 

frakce 16 – 32 mm tloušťky 150 mm na geotextilii. Pro účely skladování a komunikaci 

pro pěší bude zpevněnou plochu tvořit hutněný štěrk frakce 16 – 32 mm tloušťky 

150 mm na geotextilii. 

1. 1. 1 Předpokládané úpravy staveniště 

Staveniště před zahájením stavebních prací nebude vyžadovat žádné speciální a rozsáhlé 

úpravy. Nenacházejí se zde totiž žádné dřeviny, které by bylo nutné odstranit nebo které 

by vyžadovaly ochranu či dendrologický dohled. Na pozemku staveniště se nenacházejí 

žádná důlní díla ani objekty a stavební konstrukce, které by vyžadovaly demolici. Pouze 

na hranici pozemku s ulicí K Horkám je situována dříve realizovaná protihluková stěna 

o délce 37 m s výškou 7 m, která bude po většinu doby realizace stavebního díla 

využívána jako část oplocení staveniště. Tato stěna bude demontována před realizací 

nově budovaných protihlukových opatření. Na ploše budovaného díla nebude 

provedeno sejmutí ornice, protože se zde ve velké mocnosti vyskytuje nehodnotná 

navážka. 
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1. 1. 2 Oplocení staveniště 

Předaná část staveniště pro realizaci objektu D (viz Celková situace stavby) bude před 

zahájením stavebních prací oplocena dočasným mobilním neprůhledným oplocením 

výšky 2,0 m. Toto oplocení bude navazovat na protihlukovou stěnu v jižní části 

pozemku vedoucí souběžně s ulicí K Horkám. Celková délka použitého oplocení činí 

332,5 m. Jelikož oplocení přesahuje svou výškou hranici 1,8 m, bude nutné zajistit 

ohlášení na stavebního úřadu ke stavbě dočasného oplocení. Po obvodu staveniště 

budou realizovány celkem tři přístupová místa na staveniště. Dvě z těchto bran budou 

situovány v oplocení kopírující ulici K Horkám. Bude se jednat o uzamykatelné brány 

šířky 7,0 m. V případě nutnosti vjezdu rozměrnějšího dopravního prostředku, 

stavebního stroje či dopravního prostředku s rozměrnějším nákladem bude možné tuto 

bránu rozšířit demontáží dvou přilehlých kusů mobilního oplocení. Vznikne tím vjezd 

šířky 11,4 m. První tato brána bude umístěna asi 51 m od východního cípu oplocení 

a druhá pak asi 50 m západně od první. Třetí přístup na staveniště bude v jeho 

severozápadní části a bude zajištěn uzamykatelnou branou šířky 2,2 m.  

1. 1. 3 Trvalé deponie a mezideponie 

Na staveništi v průběhu realizace spodní stavby budovaného díla bude na východním 

cípu staveniště zhotovena mezideponie části vytěžené zeminy pro pozdější zásypy 

základových konstrukcí. Jedná se o mezideponii plochy 180,0 m2, na které bude 

navršeno do výšky asi 2,5 m 455 m3 vhodné zeminy. Zbylá zemina bude trvale uložena 

na skládce zeminy Svoboda vzdálené od místa staveniště asi 7,0 km.  

1. 1. 4 Příjezdy a přístupy na staveniště 

Po obvodu staveniště budou realizovány celkem tři přístupová místa, brány, 

na staveniště. Dvě z těchto bran budou situovány v oplocení kopírující ulici K Horkám 

a budou sloužit pro příjezd vozidel a stavebních strojů. Bude se jednat o uzamykatelné 

brány šířky 7,0 m. V případě nutnosti vjezdu rozměrnějšího dopravního prostředku, 

stavebního stroje či dopravního prostředku s rozměrnějším nákladem bude možné 

tuto bránu rozšířit demontáží dvou přilehlých kusů mobilního oplocení. Vznikne 

tím vjezd šířky 11,4 m. První tato brána, sloužící primárně pro vjezd vozidel 

na staveniště, bude umístěna asi 51 m od východního cípu oplocení. Druhá pak bude 

ležet asi 50 m západně od první a bude sloužit jako výjezd ze staveniště. Mezi těmito 

bránami bude provedena obousměrná štěrková komunikace šířky 6,0 m. U obou těchto 
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bran bude situována vrátnice. Třetí přístup na staveniště v jeho severozápadní části bude 

zajišťovat uzamykatelná brána šířky 2,2 m sloužící pro vstup veškerých zaměstnanců 

a veškerých pracovníků na staveniště. Poblíž tohoto vstupu budou umístěny stavební 

buňky pro pracovníky a hygienické zázemí. Tato brána nebude obsluhována vrátnicí. 

Na staveništi bude zřízen elektronický systém evidence osob, jehož čidla budou na obou 

vrátnicích u vjezdů na staveniště a třetí bude umístěn na bráně pro vstup zaměstnanců. 

Všechny tyto čtečky budou elektronicky propojeny do centrální databáze umístěné 

ve vrátnici u primárního vjezdu na staveniště.  

1. 2 Sítě technické infrastruktury 

Budovaný objekt D bude napojen na vedení nízkého napětí, veřejný vodovod, 

splaškovou a dešťovou kanalizaci, teplovod a na sdělovací vedení. V místech, 

kde se vedení těchto sítí kříží se štěrkovou obousměrnou vnitrostaveništní komunikací, 

se nacházejí v hloubce 1,5 m, což zajistí dostatečnou ochranu před poškozením 

přejíždějící mechanizací. V místech křížení těchto sítí s jinou komunikací nebo jinými 

místy, kde by mohlo dojít k jejich poškození jejich podzemních vedení, budou 

zde položeny silniční panely pro jejich ochranu. Vedení všech inženýrských sítí 

je vyznačeno v situaci zařízení staveniště, viz výkres č. 1 – Situace zařízení staveniště 

pro hrubou vrchní stavbu.  

1. 2. 1 Napojení staveniště na zdroje vody 

Pro zásobování staveniště pitnou vodou bude použita nově budovaná vodovodní 

přípojka. Ta bude vyvedena do vodoměrné šachty ve východní části staveniště. 

Odtud budou napojeny dočasným vedením buňky zařízení staveniště, a to WC a sprchy. 

Dále zde bude zřízen kulový kohout pro možnost napuštění potřebné vody pro různé 

činnosti a připojení hadic pro ošetřování betonu.  

1. 2. 2 Napojení staveniště na zdroj elektřiny  

Elektrická energie pro zařízení staveniště bude vedena ze stávající přípojkové skříně 

umístěné na objektu C souboru Sluneční Vršek na jeho jihozápadní straně. 

Z jeho přípojkové skříně, jejíž dimenze bude ověřena, bude vyveden kabel z rezervy 

přes nově vložené pojistky do dočasného hlavního staveništního rozvaděče „HSR“ 

s elektroměrem umístěného u staveništní buňky šatny. Stavební buňky budou napojeny 

na elektrickou energii kabelem, pro buňky zařízení staveniště umístěné v bezprostřední 
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vzdálenosti od „HSR“ bude tento kabel veden volně nad terénem. Z HRS budou 

napojeny ostatní staveništní rozvaděče „SR“ rozmístěné po staveništi dle Situace 

zařízení staveniště (výkres č. 1), a to kabelem uloženým v zemi, kde bude veden 

v chráničce Kopoflex 40 v hloubce asi 350mm. Z těchto SR bude napojeno mobilní 

osvětlení staveniště, vrátnice, věžový jeřáb a myčka pneumatik.  

1. 2. 3 Odvod splašků ze staveniště 

Pro budovaný objekt bude zřízena kanalizační přípojka s revizní šachtou ve východním 

cípu staveniště. Z důvodu její nevýhodné polohy vzhledem k umístění hygienického 

zázemí však nebude využita. Nakládání se splašky bude realizováno pomocí fekálních 

jímek typu FK 20´, které budou umístěny pod hygienickým zázemím, a to buňkami 

s WC a sprchami, jejichž odpady do nich budou napojeny. Dále bude u hlavního vjezdu 

umístěna mobilní toaleta. 

1. 2. 4 Odvodnění staveniště 

Pro odvodnění staveniště bude proveden drenážní příkop s drenážním potrubím 

DN 160 mm podél oplocení ulice K Horkám. Drenážní trubka bude spádem vyvedena 

za východním cípem staveniště do ulice K Horkám.  

1. 3 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob 

Staveniště bude oploceno dočasným mobilním neprůhledným oplocením výšky 2,0 m 

bránícím vniku nepovolaných osob. Na všech přístupech na staveniště a na plotě budou 

umístěny cedulky s nápisem „Staveniště, cizím vstup zakázán“. Pěší provoz bude 

probíhat po chodníku na protější straně komunikace ulice K Horkám, protože kolem 

staveniště se nenachází žádný jiný chodník. Při žádných stavebních pracích spojených 

s realizací stavebního díla se nepředpokládá pohyb žádného břemene za hranicí 

pozemku. Provoz na staveništi se bude řídit zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

1. 4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

Z důvodu ochrany veřejných zájmů budou přijata bezpečnostní dopravní opatření. 

V ulici K Horkám bude snížena rychlost na 30 km/h se současným umístěním značky 

„Výjezd vozidel ze stavby“ v obou směrech této ulice. Toto opatření umožní 

projíždějícím vozidlům reagovat na případný výjezd stavební mechanizace za hranici 

staveniště. Pro bezpečný výjezd vozidel ze staveniště bude před výjezdem u brány 

umístěna značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“ Pro bezpečný vjezd do areálu staveniště 

bude u brány umístěna značka „Dej přednost v jízdě“ pro případ, že bude ve stejný 

okamžik ze staveniště opouštět jiné vozidlo a také značka omezující rychlost 

na vnitrostaveništní komunikaci na 10 km/h. Před staveništěm budou umístěny v obou 

směrech značky „Zákaz zastavení“, aby byla pro zajíždění a vyjíždění vozidel 

ze staveniště k dispozici celá šířka komunikace K Horkám. Při realizaci zemních prací 

budou vozidla opouštějící spodní stavbu očištěna v myčce, aby nedocházelo 

k znečištění veřejné komunikace. V případě znečištění bude bezodkladně provedeno 

odstranění znečištění. Veškerá tato dopravní omezení budou projednána a odsouhlasena 

Dopravním inspektorátem Prahy 10. Z důvodu rozsahu staveniště bude na jeho ostrahu 

najata bezpečnostní agentura, což umožní variantu zaparkování stavebních strojů 

v areálu staveniště i přes noc. Staveništní provoz i navážení materiálu bude probíhat 

pouze v denních hodinách, a to max. od 6:00 do 22:00 hod. Snížení hladiny hluku 

a prašnosti ze staveniště bude zajištěno volbou neprůhledného oplocení výšky 2,0 m 

(viz. výše). Za hranicí pozemku nebude probíhat žádný staveništní přesun hmot 

a pro realizaci stavby není nutno řešit žádný ani dočasný zábor veřejných ploch 

a komunikací.  
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1. 5 Řešení zařízení staveniště 

1. 5. 1 Stavby zařízení staveniště 

V blízkosti budovaného objektu se nenacházejí žádné stavby, které by byly vhodné 

pro využití k účelům zařízení staveniště. Budou zajištěny staveništní a sanitární buňky 

o tomto rozsahu: 

- 15 x obytný kontejner (9 x šatna, 4x kancelář, 2x vrátnice) 

- 2 x skladový kontejner 

- 4 x sanitární kontejner 

- 4 x fekální tank 

- 1 x Mobilní toaleta 

- 1 x Myčka pneumatik 

Obytné kontejnery, skladové kontejnery, sanitární kontejnery a fekální tanky nebudou 

pro potřebu stavby pronajímány, jelikož dodavatelská firma tyto prvky zařízení 

staveniště vlastní. Pouze mobilní toaleta bude pronajata od firmy TOI TOI a myčka 

pneumatik od firmy KMB Stavební servis. Jejich popis, parametry a vybavení jsou 

uvedeny v Příloze 1 – Stavby zařízení staveniště a jejich příslušenství, která je součástí 

této technické zprávy. Stavby zařízení staveniště jsou rozděleny do dvou částí. První 

část, u vstupu pro zaměstnance, je řešena jako buňkoviště pro pracovníky, 

kde se nachází 9 obytných kontejnerů (šatny), k tomu příslušné hygienické zázemí 

řešené formou 3 sanitárních kontejnerů (1 kontejner s WC a 2 kontejnery se sprchami) 

se 3 fekálními tanky. Druhá část, část pro technické pracovníky, je situována 

u jihovýchodního cípu staveniště. Zde jsou umístěny 4 obytné kontejnery, z toho 

2 kanceláře pro stavbyvedoucího, jeho asistenty a přípraváře a nad nimi pak 2 obytné 

kontejnery sloužící jako zasedací místnost. K těmto kontejnerům pak náleží hygienické 

zázemí formou 1 sanitárního kontejneru s WC a fekálním tankem. Dále jsou zde 

umístěny 2 skladové kontejnery.  

1. 5. 2 Horizontální doprava 

Na staveništi bude vybudována obousměrná vnitrostaveništní komunikace. Bude 6,0 m 

široká, cca 50 m dlouhá. Její konstrukce bude z hutněného štěrkového násypu frakce   

16 – 32 mm tloušťky 0,15 m uložených na podkladní geotextilii. Tato komunikace 

povede od uzamykatelné brány s primární funkcí vjezdu na staveniště umístěné 

cca 51 m od východního cípu oplocení podél ulice K Horkám až po bránu s primární 
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funkcí výjezdu situovaní cca 50 m západně od brány první. Bude sloužit pro pohyb 

nákladních automobilů, autodomíchávačů, čerpadel betonové směsi, vykládku 

a překládku materiálů. Dopravní prostředky s velkými rozměry se budou pohybovat 

pouze po této komunikaci. Druhou komunikaci bude tvořit vrstva hutněného štěrku 

frakce 16 – 32 mm tloušťky 0,15 m uloženého na geotextilii, která bude provedena 

v šířce 6 m podél západní strany budoucího objektu ve vzdálenosti cca 6 m. Bude 

vycházet z hlavní vnitrostaveništní komunikace a bude kolem jižního rohu objektu 

vedena v oblouku o poloměru 13,9 m a v nejbližším místě bude od rohu objektu 

vzdálena 2,1 m. Bude sloužit pro manipulaci s materiálem, pohyb strojů k převozu 

a uskladnění materiálu, odvozu zeminy a betonářským pracím, které nebude možné 

zajistit z hlavní vnitrostaveništní komunikace. Pro manipulaci s výkopkem bude sloužit               

rypadlo-nakladač, smykem řízený nakladač a nákladní automobily. Pro dovoz 

stavebních strojů a myčky pneumatik na staveniště bude nasazen tahač spolu 

s podvalníkovým návěsem. Ostatní materiály budou dovezeny tahači s návěsy 

nebo nákladními automobily s hydraulickou rukou. Omítková směs bude na staveniště 

dovezena silosklápěčem a doplňována silodofukovačem. Betonové směsi budou 

dovezeny autodomíchávači a ukládány pomocí ramene pojízdného čerpadla betonové 

směsi. Pro zajištění horizontální a vertikální dopravy bude nasazen věžový jeřáb 

Liebherr 160 EC-B 6 Litronic a automobilový jeřáb Tatra AD 30.  

1. 5. 3 Vertikální doprava 

Vertikální dopravu na staveništi bude zajišťovat věžový jeřáb                               

Liebherr 160 EC-B 6 Litronic situovaný u západní stěny budovaného objektu, 

dále rypadlo-nakladač nakládající zeminu, automobilový jeřáb Tatra AD 30 

pro manipulaci s břemeny v oblasti nedostatečné únosnosti věžového jeřábu 

nebo v oblasti, kam věžový jeřáb nedosáhne. Pro vertikální dopravu betonové směsi 

budou nasazena pojízdná čerpadla betonové směsi. Pro dopravu omítkové směsi pak 

bude sloužit pneumatický dopravník. Pro vertikální dopravu pracovníků budou 

nasazeny osobo-nákladní výtahy a pro práci ve výškách pak nůžková montážní plošina 

1. 5. 4 Uskladnění materiálu 

Pro drobné nářadí, spojovací materiál a ostatní drobný materiál bude zřízen 

uzamykatelný větraný skladový kontejner. Skladovací plochy pro hrubou spodní stavbu 

– viz. KRČ, Jan. Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba. Brno, 2011. 
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Pro účely realizace hrubé vrchní stavby budou zřízeny zpevněné odvodněné skládky 

z hutněného štěrku frakce 16 – 32 mm ve vrstvě 150 mm uložené na geotextilii. 

V jihovýchodní části staveniště bude zřízena skládka keramických tvárnic, jejíž velikost 

odpovídá vždy množství tvárnic pro jedno podlaží s tím, že pro 1.NP a 2.NP 

je uvažována polovina množství, která bude do celkového počtu palet pro jedno podlaží 

doplněna po odebrání uskladněné poloviny. Pro ostatní podlaží odpovídá množství 

tvárnic množství potřebnému pro dané podlaží. Tvárnice budou uskladněny na vratných 

paletách, zabalené ve fólii proti působení klimatických podmínek a vždy dvě palety 

na sobě. Na této skládce budou v první fázi uskladněny prvky stěnového bednění. 

V západní části staveniště bude zpevněná skládka panelů a prvků systémového bednění 

sloupů, které budou naskládány na dřevěných hranolech do výšky maximálně 1,2 m. 

Vedle bude zřízena zpevněná skládka výztuže, která bude umístěna na dřevěných 

prokladcích výšky 150 mm vždy ve čtvrtinách délky prutů, aby nedošlo k jejich 

nadměrnému průhybu a znehodnocení. Bednící desky stropního bednění, primární 

a sekundární nosníky budou skladovány v severní části staveniště naskládané na sobě 

na dřevěných hranolech do výšky maximálně 1,2 m. Stojky a ostatní prvky bednění 

v ocelových koších a rámech. Panely bednění stěn a stabilizátory budou skladovány 

v severní části staveniště naskládané na sobě na dřevěných hranolech do výšky 

maximálně 1,2 m. Spojky a ostatní prvky bednění v ocelových koších a rámech. 

U těchto skládek bude zřízena předmontážní plocha. V jihovýchodní části staveniště 

bude zřízena skládka prvků části bednění stěn pro 1.NP a 2.NP z důvodu nutnosti 

použití automobilového jeřábu pro jejich montáž do konstrukce (nedostatečná délka 

a únosnost věžového jeřábu). U této skládky bude zřízena předmontážní plocha. 

Armokoše sloupů daných podlaží budou skladovány na stropních deskách daných 

podlaží na dřevěných prokladcích výšky 150 mm, které budou uloženy vždy 

ve čtvrtinách délky armokošů. Budou skladovány v blízkosti jejich místa montáže 

do konstrukce. Stejně tak výztuž stěn. Výztuž stropních desek bude uložena 

na zpevněné skládce a bude postupně přeskládávána na již hotové stropní bednění 

daného podlaží. Pro práce na vnitřních omítkách bude zřízena zpevněná skládka 

pytlované omítkové směsi v západní části staveniště, kde bude pytlovaná směs 

skladována na vratných paletách. Na skládce bude uskladněna asi 1/3 potřebného 

množství pytlované směsi, která bude po spotřebování tohoto množství opět dodána. 

Bude skladována zakrytá fólií, aby nedocházelo k znehodnocení směsi vlivem vlhkosti 

a povětrnostních podmínek. Suchá směs pro jádrovou omítku bude skladována v sile, 
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které bude umístěno dle výkresu Zařízení staveniště, dvě sila na západní straně objektu 

a jedno na jižní. Ostatní materiál a drobné nářadí bude skladováno v uzavřených, 

větraných a uzamykatelných skladech s pevnou podlahou umístěných na staveništi.  

Část materiálu je možné skladovat v místnostech, kde bude probíhat omítání. V případě 

skladování pytlované směsi v místnostech musí být zajištěno podložení spodní vrstvy 

pytlů, aby bylo zamezeno vniku vlhkosti.  

1. 6 Napojení na inženýrské stě a dimenze staveništních 

přípojek 

1. 6. 1 Vodovodní přípojka 

Pro zásobování staveniště pitnou vodou bude použita nově budovaná vodovodní 

přípojka. Ta bude vyvedena do vodoměrné šachty ve východní části staveniště. 

Odtud budou napojeny dočasným vedením buňky zařízení staveniště, a to WC a sprchy. 

Dále zde bude zřízen kulový kohout pro možnost napuštění potřebné vody pro různé 

činnosti a připojení hadic pro ošetřování betonu. Spotřeba vody je uvažována 

pro hygienické účely zaměstnanců, ošetřování betonu, zdění a omítání. Myčka 

pneumatik umístěná do prostoru staveniště bude naplněna vodou jednorázově 

a to v době, kdy ještě nebude probíhat ošetřování betonu. Po ukončení zemních prací 

bude ze staveniště odstraněna. Z tohoto důvodu nebude do potřeby vody započítána. 

Navržená dimenze staveništní přípojka je DN 32 mm. Návrh dimenze staveništní 

přípojky je uveden v Příloze 2 – Dimenze staveništních přípojek, této zprávy. 

Pro napojení staveništních buněk je třeba potrubí DN 20 mm. Na tento průměr bude 

potrubí u potřebných buněk zredukováno.  

1. 6. 2 Elektrická energie 

Elektrická energie pro zařízení staveniště bude vedena ze stávající přípojkové skříně 

umístěné na objektu C souboru Sluneční Vršek na jeho jihozápadní straně. 

Z jeho přípojkové skříně bude vyveden kabel do dočasného hlavního staveništního 

rozvaděče „HSR“ s elektroměrem umístěného u staveništní buňky šatny. Stavební 

buňky budou napojeny na elektrickou energii kabelem, pro buňky zařízení staveniště 

umístěné v bezprostřední vzdálenosti od „HSR“ bude tento kabel veden volně 

nad terénem. Z HRS budou napojeny ostatní staveništní rozvaděče „SR“ rozmístěné 
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po staveništi dle Situace zařízení staveniště v příloze B5.2, a to kabelem uloženým 

v zemi, kde bude veden v chráničce Kopoflex 40 v hloubce asi 350 mm. Z těchto SR 

bude napojeno mobilní osvětlení staveniště, vrátnice a myčka pneumatik. 

V této technologické etapě se předpokládá spotřeba elektrické energie pro: 

- Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 

- Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 1 ks 

- Strojní omítačka Duo-mix 3ks 

- Stavební výtah Superlift MX 924 2 ks 

- Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro 2 ks 

- Sekací kladivo Bosch GSH 16-30 2 ks 

- Ponorné vřetenové čerpadlo HC80-0,75S 3 ks 

- Svářecí invertor OMICRON GAMA 1950A 2 ks 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 2 ks 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 1 ks 

- Elektrická pila Makita UC4020A 2 ks 

- Úhlová bruska WU745 5 ks 

- Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 500W IP 44 18 ks 

- Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 1 ks 

- Myčka pneumatik Express Top 1 ks 

Dále se předpokládá spotřeba energie pro staveništní buňky. 

Osvětlení staveniště bude zajištěno rozmístěním halogenových svítidel na o výkonu 

500 W na stativu po obvodu staveniště ve vzdálenostech 30 – 50 m u oplocení. 

Reflektory budou zapojeny do prodlužovacích šňůr, které budou zapojeny 

do staveništních rozvaděčů. 

Nutný příkon elektrické energie pro zařízení staveniště je 137,29 kW. Návrh dimenze 

staveništní přípojky je uveden v Příloze 2 – Dimenze staveništních přípojek, 

této zprávy.  

1. 7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Nutnost ohlášení se vztahuje na věžový jeřáb. Stavbou vyžadující ohlášení je vzhledem 

ke své výšce dočasné mobilní oplocení, dále je pak nutné ohlášení u vytápěných buněk. 

Povolení pro jejich stavbu bude zajištěno od stavebního úřadu. 
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1. 8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

Pro bezpečně a zdraví neohrožující provádění stavebních prací bude nutné zajistit, 

aby byly používány bezpečné stroje a ruční nářadí, která podléhají pravidelným 

kontrolám, údržbě a revizím, je v dobrém technickém stavu a je používáno dle návodu 

k použití. Bude nutné dbát na striktní dodržování signalizace mezi obsluhou strojů 

a ostatními pracovníky, dodržovat podmínky souběžné práce osob se stavebními stroji 

a nepohybovat se v ochranných pásmech strojů při práci. Pro práci v ranních 

a večerních hodinách a za nedostatečného osvětlení bude nutné zajistit dostatečné 

osvětlení staveniště a pracoviště pro bezpečné a kvalitní provádění jednotlivých prací. 

Rovněž bude nutné zajistit nepřetržité používání osobních ochranných pracovních 

pomůcek (dále jen OOPP) pro různé činnosti a pravidelně kontrolovat stav OOPP. 

Toto řeší nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. Pro monolitické konstrukce a vnitřní omítky je toto řešeno 

v příloze B6. 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

1. 9 Podmínky pro ochranu životního prostředí 

V průběhu realizace objektu bude zamezeno znečišťování životního prostředí, nadměrné 

prašnosti a hlučnosti. Je nutné zamezit úniku ropných a jiných nebezpečných látek 

do půdy, vody a ovzduší. Budou používány pouze stroje s platnou revizí, ze kterých 

neuniká žádný olej ani ropné látky a jejich provoz je v souladu s platnými předpisy. 

Na staveništi musí být přítomna sada pro sanaci úniku ropných látek. Nadměrné 

prašnosti ze staveniště bude předcházeno zkrápěním vnitrostaveništních komunikací 

v případě nadměrného sucha. Při realizaci zemních prací budou veškerá stavbu 

opouštějící vozidla projíždět přes mobilní myčku pneumatik, aby bylo zamezeno 

znečišťování komunikací. Na staveništi bude tříděn odpad, budou tu umístěny plastové 

kontejnery na plast, papír a sklo v jeho západní části. Pro ostatní staveništní odpad bude 

umístěn u výjezdu ze staveniště na ulici K Horkám kontejner, který bude vyvážen 
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na příslušnou skládku. Hlučnosti bude zamezeno prováděním hlučných prací mimo 

brzké ranní a pozdní odpolední a večerní hodiny. 

1. 10 Orientační lhůty výstavby objektu 

Termín zahájení výstavby: 2. 4. 2014 

Termín ukončení výstavby: 16. 11. 2015 

Podrobněji je časový průběh provádění objektu popsán v přílohách                              

B9. 1 Časový plán provádění železobetonového skeletu a B9. 2 Časový plán provádění 

objektu.  

2 Výkresová část 

2. 1 Celková situace stavby 

Celková situace stavby pro jednotlivé fáze výstavby se zakreslením staveniště a staveb 

zařízení staveniště je ve výkresech č. 1 - 8. 

2. 2 Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště 

Inženýrské sítě, vjezdy a výjezdy ze staveniště a odvodnění staveniště je zakresleno ve 

výkresech č. 1 – 8.  
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3 Příloha 1 – Stavby zařízení staveniště a jejich 

příslušenství 
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3. 1 Technické parametry obytného kontejneru 

3. 1. 1 Vrátnice 

Typ: BK2 

Počet kusů: 2 

Technická data: 

- šířka: 2 438 mm 

- délka: 3 000 mm 

- výška: 2 800 mm 

- elektrická přípojka: 380 V / 32 A 

Vnitřní vybavení: 

- 1 x elektrické topidlo 

- 3 x elektrická zásuvka 

- okna s plastovou žaluzií 

- nábytek do kontejnerů BK2 (stoly, židle, skříně, věšák) 

 

Obr. 3. 1. 1 Vrátnice (http://www.toitoi.cz) 
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3. 1. 2 Kancelář, Šatna 

Typ: BK1 

Počet kusů: 13 

Technická data: 

- šířka: 2 438 mm 

- délka: 6 058 mm 

- výška: 2 800 mm 

- elektrická přípojka: 380 V / 32 A 

Vnitřní vybavení: 

- 1 x elektrické topidlo 

- 3 x elektrická zásuvka 

- okna s plastovou žaluzií 

- nábytek do kontejnerů BK1 (stoly, židle, skříně, věšák) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 1. 2 Kancelář, šatna (http://www.toitoi.cz) 
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3. 2 Technické parametry skladového kontejneru 

Typ: LK1 

Počet kusů: 2 

Technická data: 

- šířka: 2 438 mm 

- délka: 6 058 mm 

- výška: 2 591 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 2 Skladový kontejner (http://www.toitoi.cz) 
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3. 3 Technické parametry WC kontejneru 

Typ: SK2 

Počet kusů: 2 

Technická data: 

- šířka: 2 438 mm 

- délka: 6 058 mm 

- výška: 2 800 mm 

- el. přípojka: 380 V / 32 A 

- přívod vody: 3/4" 

- odpad: potrubí DN 100 

Vnitřní vybaven: 

- 4 x toaleta 

- 4 x pisoár 

- 2 x umývadlo 

- 1 x el. topidlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 3 WC kontejner (http://www.toitoi.cz) 
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3. 4 Technické parametry sprchového kontejneru 

Typ: SK5 

Počet kusů: 2 

Technická data: 

- šířka: 2 438 mm 

- délka: 6 058 mm 

- výška: 2 800 mm 

- el. přípojka: 380 V / 32 A 

- přívod vody: 3/4" 

- odpad: potrubí DN 100 

Vnitřní vybavení: 

- 5 x sprchový box 

- 2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 

- 1 x boiler 300 litrů 

- 1 x elektrické topidlo 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Obr. 3. 4 Sprchový kontejner (http://www.toitoi.cz) 

 

 
 

 



146 
 

3. 5 Technické parametry fekálního tanku 

Typ: FK 20´ 

Počet kusů: 4 

Technická data: 

- šířka: 2 438 mm 

- délka: 6 058 mm 

- výška: 610 mm 

- objem: 7 m3 

- 1 x manipulační poklop 500/500 mm 

- 1 x odsávací otvor s hadicovou koncovkou 

- 1x čistící otvor 

- vnitřní nátěr gumolak, bez izolace 

- bez manipulačních zásuvek pro vysokozdvižný vozík 

 

Obr. 3. 5 Fekální tank (http://www.silecon.cz) 
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3. 6 Technické parametry mobilní toalety 

Typ: TOI TOI Fresh 

Počet kusů: 1 

Technická data: 

- šířka: 120 cm 

- hloubka: 120 cm 

- výška: 230 cm 

- hmotnost: 82 kg 

Vybavení: 

- fekální nádrž (250 litrů) 

- dvojité odvětrávání 

- pisoár 

- držák toaletního papíru 

- oboustranný uzamykací mechanismus 

- jeřábová oka 

- ukazatel na dveřích ženy/muži 

- zrcadlo 

- háček na oděvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 6 Mobilní toaleta (http://www.toitoi.cz) 
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3. 7 Technické parametry stavebního oplocení 

Pro oplocení pozemku staveniště bude použito dočasné mobilní neprůhledné oplocení 

City. Jednotlivé panely budou spojeny pevnostními sponami. V oplocení budou 

provedeny uzamykatelné brány šířky 7,0 m a 3,5 m viz příloha B5. 2 Situace zařízení 

staveniště. Celková délka oplocení bude asi 332,5 m. 

Technické informace: 

- rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 

- výplň rámu: kovový trapézový plech 

- průměr trubky: 42 mm vertikálně 

- rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 

- hmotnost: 38,5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 7a Neprůhledné oplocení (http://www.toitoi.cz) 

Pro uzamykatelné brány bude použito mobilní průhledné oplocení výšky 2 m 

Technická data: 

průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

povrchová úprava: žárový zinek 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 7b Průhledné oplocení (http://www.toitoi.cz) 
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3. 8 Technické parametry myčky pneumatik 

Typ: Express Top 

Počet kusů: 1 

- Délka: 10,0 m 

- Šířka: 6,9 m 

- Výška: 2,5 m 

- Přepravní šířka: 3,0 m 

- Celková hmotnost 

- S nádrží: 8000 kg 

- Samotná roštová část: 5300 kg 

- Přípustné zatížení: Nosnost 15 tun na nápravu 

- Max. rozchod kol: 2,7 m 

- Max. šířka podvozku: 3,0 m 

- Objem vody v nádrži: cca 25 m3 

- Připojení vody: 1,5“- 2“ hadice s kohoutem 

- Mycí systém: Čerpadlo Grindex nebo FlyGT 

- Výkon: 2 x 6,5 kW 

- Množství vody: 2 x 2500 l/min při 1,8 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 8 Myčka pneumatik (http://www.kmbss.cz) 
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3. 9 Zásobníkové silo 

Objem: 22 m3 

Elektrická přípojka:  380 V 

třífázový jistič 25 A  

Tlak vody:  min. 3 bary  

Přípojka vody:  3 / 4"  

Příjezdová komunikace: musí být sjízdná pro těžké nákladní vozy a stále volně 

přístupná  

Obr. 3. 9 Zásobníkové silo (http://www.baumit.cz) 

3. 10 Lešení 

Lešení bude zvoleno lehké s šířkou 1,2 m systému HAKI. (viz. produktový list) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. 10 Lešení (http://www.hasstav.cz) 



151 
 

3. 11 Technické parametry mobilního osvětlení 

1ks osvětlení – 2x BRENNENSTUHL Halogenový reflektor                                       
500W IP 44 + BRENNENSTUHL Staveništní teleskopický stativ  Brobusta ST 300 

 

 

 
 
 
 
  

Obr. 3. 11a Halogenový reflektor (http://www.conrad.cz) 

 
Halogenový reflektor 500W IP 44 

Popis: 

- Těleso a rámeček z hliníkového tlakového odlitku, s povrchovou úpravou. 

- Optimální rozdělení svítivosti díky hliníkovému reflektoru. 

- Přední sklo z bezpečnostního skla. 

- Šířka 190 mm, výška 160 mm, hloubka 150 mm. 

Parametry 

- Délka kabelu: 5 m 

- Výkon: světelný zdroj v kvalitě EU, 500 Watt. 

- Objímka: R 7s 

- Příkon: 350 Watt 

Staveništní teleskopický stativ  Brobusta ST 300 

Obr. 3. 11b Teleskopický stativ (http://shop.tntrade.cz) 

Popis produktu 

- Konzola k uchycení 2 halogenových reflektorů do 500 W 

- Obzvláště trvanlivý a robustní stativ 

- Mohutná ocelová trubka potažená plastem 

- Tři mimořádně dlouhé stabilní trubky podstavce, po 95 cm pro bezpečné stání. 

- Plynule nastavitelná výška 

- Spolehlivé upínací matice se snadnou manipulací.  

Parametry: výškově nastavitelný: 120 – 30 cm  
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4 Příloha 2 – Dimenze staveništních přípojek 
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4. 1 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 

Výpočet potřebného množství vody a dimenze přípojek jsou stanoveny pro hlavní 

technologické procesy potřebující vodu. Dále pak pro hygienické potřeby zaměstnanců, 

pro mytí nákladních automobilů v myčce pneumatik (myčka pneumatik umístěná 

do prostoru staveniště bude naplněna vodou jednorázově a to v době, kdy ještě nebude 

probíhat ošetřování betonu a po ukončení zemních prací bude ze staveniště odstraněna - 

z tohoto důvodu nebude do potřeby vody započítána) 

Tab. 4. 1 Potřeba vody 

Potřeba vody pro MJ Množství MJ Střední norma [l] Potřebné množství vody [l]

Potřeba vody pro MJ Množství MJ Střední norma [l] Potřebné množství vody [l]
Hygienické účely prac./směna 90 40 3600
Sprchování pracovník 90 45 4050

7650

Potřeba vody pro MJ Množství MJ Střední norma [l] Potřebné množství vody [l]

Výroba malty - zdění m3

Zdění z tvárnic m3 464 250 250

Zdění - příčky m3 327 15 15

Výroba malty - omítky m3 396 150 150

Omítky m2 21778 20 20

Ošetřování betonu m2
12117 250 250

685

A - Voda pro provozní účely

Mezisoučet A
B - Voda pro hygienické a sociální účely

Mezisoučet B
C - Voda pro technologické účely

Mezisoučet C  

 

 
 
 

 
Qn – Spotřeba vody v l/s 

Pn – Potřeba vody v l/den (směna) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 

t – 8 hodin (směna) 

1,2 – přirážka pro mimořádné situace či eventuální ztráty 
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Navržena vodovodní přípojka DN 32mm. Z důvodu požadavku staveništních buněk na 

přívod vody DN 20 mm, bude tato přípojka zredukována u buněk na DN 20 mm. 

4. 2 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní 

provoz 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie je proveden pro nasazení všech 

důležitých zařízení vyžadujících elektrickou energii ke svému chodu. 

Tab. 4. 2 Příkon elektrické energie 

Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks kW celkem
Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 37,00 1 37,00
Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 5,50 1 5,50
Strojní omítačka Duo-mix 9,40 3 28,20
Stavební výtah Superlift MX 924 7,50 2 15,00
Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro 0,80 2 1,60
Sekací kladivo Bosch GSH 16-30 1,75 2 3,50
Ponorné vřetenové čerpadlo HC80-0,75S 0,75 3 2,25
Svářecí invertor GAMA 1950A 5,20 2 10,40
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 1,17 2 2,33
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 0,49 1 0,49
Elektrická pila Makita UC4020A 1,80 2 3,60
Úhlová bruska WU745 2,20 5 11,00
Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 2,19 1 2,19
Myčka pneumatik Express Top 16,00 1 16,00

139,06

Vnitřní osvětlení Příkon [kW/m2] m2 kW celkem
Kanceláře 0,02 73,7056 1,474
Šatny, umývárny, WC 0,006 192,002 1,152
Skladovací buňky 0,008 29,5388 0,236

2,862

Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks kW celkem
Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 500W IP 44 0,35 18 6,30

6,30Mezisoučet P3

P1 Instalovaný příkon elektromotorů

Mezisoučet P1
P2 Instalovaný příkon vnitřního osvětlení

Mezisoučet P2
P3 Instalovaný příkon vnějšího osvětlení

22 )1.7,0()32.8,01.5,0(.1,1 PPPPS +++=  

 

0,5 – koeficient náročnosti elektromotorů mechanizačních prostředků 

0,8 – koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient náročnosti vnějšího osvětlení 

kWS 29,137)06,139.7,0()30,686,2.8,006,139.5,0(.1,1 22 =+++=
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1 Kontrolní a zkušební plán 

 

 

č.
Předmět  kontroly 

MONOL. SLOUPY
Popis kontroly Zdroj

Kont. 
provede

Způsob 
kontroly

Četnost 
kontroly

Výsledek 
kontroly

Vyh./
nevyh

Kontr. 
provedl

Kontr. 
prověřil

Kontr. 
převzal

1 Převzetí pracoviště Kontrola PD, připravenost stavby
ČSN EN 13670-1                 
ČSN EN 206-1

HSV, 
TDI

vizuální jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

2
Kontrola předchozí 
technologické etapy

Kontrola rozměrů, rovinatosti, vzhledu, pevnosti, 
stykovací výztuže základových desek

PD, ČSN 73 0212-3
HSV, 
TDI

měření, 
vizuální

jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

3
Kontrola materiálu - 

výztuž
Kontrola dodacího listu, označení, množství, 

druh, znečištění, uložení na skládce
ČSN EN 13670-1                 
ČSN 73 1201

HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

4
Kontrola materiálu - 

bednění
Kontrola prvků bednění, množství, 
nepoškozenost, uložení na skládce

ČSN  EN 13670-1                 
ČSN EN 206-1

HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

5
Kontrola vytýčení 

monolit ických sloupů
Poloha os monolit ických sloupů, rozměření 

obrysu sloupů
ČSN 73 0212-3                                     
ČSN 73 0421 

HSV, 
PSV, G

měření každý sloup SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

6
Kontrola osazení výztuže 

monol. sloupů
Kontrola uložení v konstrukci, krytí, osazení 
distančních těles, druh oceli, kontrola profilů

ČSN EN 13670-1
HSV, S, 

TDI
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

7
Kontrola montáže 

bednění monol. sloupů

Poloha, rozměry, rovinnost, prostorová tuhost, 
těsnost, hladkost, nanesení odbedňovacího 

prostředku

ČSN EN 13670-1                     
ČSN EN 206-1

HSV
měření, 
vizuální

každá 
bedněná kce

SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

8
Kontrola materiálu - 

beton

Označení, čas výroby, čas příjezdu, množství, 
konzistence, stejnorodost,  zhotovení zkušebních 

těles - 3 za den

ČSN EN 12350-1-7              
ČSN EN 206-1

HSV, PSV
měření, 
vizuální

každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

9
Kontrola betonáže  

monol. sloupů

Klimatické podmínky, rychlost betonáže, 
hutnění, stejnorodost, t loušťka betonovaných 

vrstev, stabilita bednění, teplota při betonování

ČSN EN 13670-1                 
ČSN EN 206-1                         
ČSN 73 1332

HSV
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

10
Odbednění, očištění 

bednění monol. sloupů
Postup a očištění

ČSN EN 13670-1                
ČSN EN 206-1

PSV vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

11
Ošetřování mladého 

betonu
vlhčení, zateplení, opatření proti povět rnostním 

podmínkám
ČSN EN 13670-1                  
ČSN 73 6180

HSV, PSV
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

12
Kontrola rozměrů 

monolit ických sloupů
Zaměření konstrukce, rozměry, rovinatost, 

vzhled
ČSN EN 13670-1                   
ČSN 73 0212-3

HSV, 
TDI, G

měření jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

13
Kontrola pevnosti betonu 

monol. sloupů
Kontrola pevnosti v t laku ČSN EN 12390-3 SP zkouška jednorázové

SD, 
protokol

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:
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č.
Předmět kontroly 
MONOL. STĚNY

Popis kontroly Zdroj
Kont. 

provede
Způsob 

kontroly
Četnost 
kontroly

Výsledek 
kontroly

Vyh./
nevyh

Kontr. 
provedl

Kontr. 
prověřil

Kontr. 
převzal

14
Kontrola předchozí 
technologické etapy

Kontrola rozměrů, rovinatost i, vzhledu, pevnost i, 
stykovací výztuže základových desek

PD, ČSN 73 0212-3
HSV, 
TDI

měření, 
vizuální

jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

15
Kontrola materiálu - 

výztuž
Kontrola dodacího listu, označení, množství, 

druh, znečištění, uložení na skládce
ČSN EN 13670-1                   
ČSN 73 1201

HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

16
Kontrola materiálu - 

bednění
Kontrola prvků bednění, množství, 
nepoškozenost, uložení na skládce

ČSN  EN 13670-1                 
ČSN EN 206-1

HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

17
Kontrola vytýčení 
monolit ických stěn

Vytýčení obrysu monolit ických stěn
ČSN 73 0212-3                                     
ČSN 73 0421 

HSV, 
PSV, G

měření každý sloup SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

18
Kontrola montáže 

bednění monol. stěn - 
první strana

Poloha, rozměry, rovinnost, prostorová tuhost, 
těsnost, hladkost, nanesení odbedňovacího 

prostředku

ČSN EN 13670-1                  
ČSN EN 206-1

HSV
měření, 
vizuální

každá 
bedněná kce

SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

19
Kontrola osazení výztuže 

monol. stěn
Kontrola uložení v konstrukci, kryt í, osazení 
distančních těles, druh oceli, kontrola profilů

ČSN EN 13670-1
HSV, S, 

TDI
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

20
Kontrola montáže 

bednění monol. stěn - 
druhá strana

Poloha, rozměry, rovinnost, prostorová tuhost, 
těsnost, hladkost, nanesení odbedňovacího 

prostředku

ČSN EN 13670-1                   
ČSN EN 206-1

HSV
měření, 
vizuální

každá 
bedněná kce

SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

21
Kontrola materiálu - 

beton

Označení, čas výroby, čas příjezdu, množství, 
konzistence, stejnorodost,  zhotovení zkušebních 

těles - 3 za den

ČSN EN 12350-1-7                
ČSN EN 206-1

HSV, PSV
měření, 
vizuální

každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

22
Kontrola betonáže  

monol. stěn

Klimatické podmínky, rychlost betonáže, 
hutnění, stejnorodost, t loušťka betonovaných 

vrstev, stabilita bednění, teplota při betonování

ČSN EN 13670-1                        
ČSN EN 206-1                              
ČSN 73 1332

HSV
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

23
Odbednění, očištění 
bednění monol. stěn

Postup a očištění
ČSN EN 13670-1                  
ČSN EN 206-1

PSV vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

24
Ošetřování mladého 

betonu
vlhčení, zateplení, opatření proti povětrnostním 

podmínkám
ČSN EN 13670-1                  
ČSN 73 6180

HSV, PSV
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

25
Kontrola rozměrů 

monolit ických stěn
Zaměření konstrukce, rozměry, rovinatost, 

vzhled, prostupy
ČSN EN 13670-1                   
ČSN 73 0212-3

HSV, 
TDI, G

měření jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

26
Kontrola pevnost i betonu 

monol. stěn
Kontrola pevnost i v t laku ČSN EN 12390-3 SP zkouška jednorázové

SD, 
protokol

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:
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č.
Předmět  kontroly 

MONOL. STROPY
Popis kontroly Zdroj

Kont. 
provede

Způsob 
kontroly

Četnost 
kontroly

Výsledek 
kontroly

Vyh./
nevyh

Kontr. 
provedl

Kontr. 
prověřil

Kontr. 
převzal

27
Kontrola předchozí 
technologické etapy

Kontrola rozměrů, polohy, vzhledu, pevnosti, 
svislosti, stykovací výztuže sloupů a stěn

PD, ČSN 73 0212-1, 2, 3
HSV, 
TDI

měření, 
vizuální

jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

28
Kontrola materiálu - 

výztuž
Kontrola dodacího listu, označení, množství, 

druh, znečištění, uložení na skládce
ČSN EN 13670-1                  
ČSN 73 1201

HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

29
Kontrola materiálu - 

bednění
Kontrola prvků bednění, množství, 
nepoškozenost, uložení na skládce

ČSN  EN 13670-1                
ČSN EN 206-1

HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

30
Kontrola montáže 

bednění monol. stropů

Poloha, rozměry, rovinnost, prostorová tuhost, 
těsnost, hladkost, nanesení odbedňovacího 

prostředku

ČSN EN 13670-1                   
ČSN EN 206-1

HSV
měření, 
vizuální

každá 
bedněná kce

SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

31
Kontrola vytýčení 

bednění monol. stropů
Kontrola výšky a tvaru bednění, polohy a tvaru 

bedněných prostupů
ČSN 73 0212-3                                     
ČSN 73 0421 

HSV, 
PSV, G

měření každý sloup SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

32
Kontrola osazení výztuže 

monol. stropů
Kontrola uložení v konstrukci, krytí, osazení 
distančních těles, druh oceli, kontrola profilů

ČSN EN 13670-1
HSV, S, 

TDI
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

33
Kontrola materiálu - 

beton

Označení, čas výroby, čas příjezdu, množství, 
konzistence, stejnorodost,  zhotovení zkušebních 

těles - 3 za den

ČSN EN 12350-1-7               
ČSN EN 206-1

HSV, PSV
měření, 
vizuální

každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

34
Kontrola betonáže  

monol. stropů

Klimatické podmínky, rychlost betonáže, 
hutnění, stejnorodost, t loušťka betonovaných 

vrstev, stabilita bednění, teplota při betonování

ČSN EN 13670-1                     
ČSN EN 206-1                      
ČSN 73 1332

HSV
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

35
Odbednění, očištění 

bednění monol. stropů
Postup a očištění

ČSN EN 13670-1                  
ČSN EN 206-1

PSV vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

36
Ošetřování mladého 

betonu
vlhčení, zateplení, opatření proti povět rnostním 

podmínkám
ČSN EN 13670-1                
ČSN 73 6180,

HSV, PSV
měření, 
vizuální

každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

37
Kontrola rozměrů 

monolit ických stropů
Zaměření konstrukce, rozměry, rovinatost, 

vzhled, prostupy
ČSN EN 13670-1                   
ČSN 73 0212-3

HSV, 
TDI, G

měření jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

38
Kontrola pevnosti betonu 

monol. stropů
Kontrola pevnosti v t laku ČSN EN 12390-3 SP zkouška jednorázové

SD, 
protokol

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:
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č.
Předmět kontroly 

VNIT ŘNÍ OMÍTKY
Popis kontroly Zdroj

Kont. 
provede

Způsob 
kontroly

Četnost 
kontroly

Výsledek 
kontroly

Vyh./
nevyh

Kontr. 
provedl

Kontr. 
prověřil

Kontr. 
převzal

39 Převzetí pracoviště Kontrola PD, připravenost stavby
ČSN EN 13670-1                  
ČSN EN 1996-2

HSV, 
TDI

měření, 
vizuální

jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

40 Kontrola materiálu 
Kontrola dodacího listu, označení, množství, 

druh, skladování
ČSN EN 13914-2 HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

41 Kontrola podkladu

Kompletnost podkladu, kompletnost a 
odzkoušení zakrývaných rozvodů, pevnost, 
vyzrálost, rovinatost, suchost, bezprašnost, 

čistota

ČSN EN 13670-1                         
ČSN EN 1996-2                 
ČSN EN 13914-2

HSV, PSV
měření, 
vizuální

jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

42
Kontrola osazení 

omítníků, rohových 
omítacích lišt, APU lišt

Poloha, rovinatost, svislost
ČSN EN 13914-2                  
ČSN 73 0205

HSV, PSV
měření, 
vizuální

průběžné SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

43
Kontrola provádění 

jádrové omítky

Kontrola klimatických podmínek, penetrace, 
aplikace armovací tkaniny, t loušťka vrstvy 

omítky, přídržnost, rovinatost, přímost hran a 
koutů, uprava u zárubní

ČSN EN 13914-2                   
ČSN 73 0205

HSV, PSV
měření, 
vizuální

průběžné SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

44
Kontrola provádění 

štukové omítky

Kontrola  klimatických podmínek, vyzrálosti 
podkladní jádrové omítky, penetrace, aplikace 

armovací tkaniny, t loušťka vrstvy omítky, 
přídržnost, rovinatost, přímost hran a koutů, 

úprava u zárubní

ČSN EN 13914-2                  
ČSN 73 0205

HSV, PSV
měření, 
vizuální

průběžné SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

45
Kontrola provádění 

sádrové omítky

Kontrola klimatických podmínek, penetrace, 
aplikace armovací tkaniny, t loušťka vrstvy 

omítky, přídržnost, rovinatost, přímost hran a 
koutů, uprava u zárubní

ČSN EN 13914-2                   
ČSN 73 0205

HSV, PSV
měření, 
vizuální

průběžné SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

vý
st

u
p

n
í

46
Celková kontrola 
vnitřních omítek

Rovinatost, přímost koutů a hran, přídržnost, 
úprava u zárubní

ČSN EN 13914-2                    
ČSN 73 0205

HSV, 
TDI

měření, 
vizuální

jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:

jméno:   
dne:  
podpis:
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2 Seznam zkratek 
HSV – Hlavní stavbyvedoucí 

PSV – Pomocný stavbyvedoucí 

TDI – Technický dozor investora 

G – Geodet 

S – Statik 

SP – Specialista 

SD – Stavební deník 

 

3 Seznam norem 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva, květen 2007 

ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu – části 1-7, říjen 2010 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 

říjen 2009 

ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních              

omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky, leden 2006 

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 

duben 1995 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

objekty, leden 1997 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010 

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou, leden 

1988 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 
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4 Podrobný popis kontrol 

4. 1 Kontrolní zkušební body 1, 39 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Pracoviště musí být předáno a převzato po stránce technické, bezpečnostní a ochrany 

zdraví. Pracoviště musí být předáno před zahájením betonáže a vnitřních omítek 

vyklizené, čisté a řádně vybavené. Daná pracoviště musí být přístupná z hlediska 

transportu materiálů, práce a energií. Zároveň bude zkontrolována projektová 

dokumentace, její kompletnost a správnost. Kontrolu dokumentace provádí 

stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 

4. 2 Kontrolní zkušební body 2, 14, 27 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Před prováděním betonových sloupů a stěn musí být zkontrolovány stropní konstrukce 

předchozích podlaží či základová deska a pasy pod sloupy a stěnami prvního 

nadzemního podlaží. Kontrolují se jejich rozměry pásmem a metrem (tolerance 

viz. tabulka), dále pak jejich vodorovnost a svislost s tolerancí +/- 5mm na 2m lati 

a výšková úroveň s tolerancí +/- 4mm. Povrch betonu se kontroluje pohledem 

a na konstrukci se nesmí vyskytovat štěrková hnízda, dutiny, praskliny, díry a povrch 

musí být celistvý. Pevnost před realizací sloupů a stěn musí být minimálně 28-denní. 

Poloha stykovací výztuže sloupů a stěn musí být dle PD s odchylkou dosahující 

maximálně větší z hodnot průměru tlouštěk sloupů nebo stěn/30 a 15 mm.  

Před prováděním stropních konstrukcí musí být zkontrolovány sloupy a stěny v podlaží, 

ve kterém se bude stropní konstrukce provádět. Kontrolují se jejich rozměry a poloha 

pásmem a metrem (tolerance viz. tabulka), svislost sloupů s odchylkou +/- 6 mm, stěn 

s tolerancí +/- 8 mm. Kontroluje se rovnoběžnost a pravoúhlost napojení stěn.  

Dále pak také odchylka polohy sloupů a stěn v půdoryse s tolerancí +/- 25 mm, volný 

prostor mezi sousedními sloupy nebo stěnami s tolerancí +/- 25 mm nebo +/- L/600 

(použije se větší z nich), vychýlení sloupu v některé rovině, kde se použije větší 

z hodnot h/300 nebo 15 mm. Dále se kontroluje odchylka mezi osami sloupů a stěn 

v jednotlivých patrech, kde je tolerance větší z hodnot t/30 a 15 mm, kde t je průměr 

tlouštěk sloupů. Zkontrolována budou také zakřivení sloupů, kde je povolená odchylka 

větší z hodnot h/300 a 15 mm. Povrch sloupů a stěn musí být bez prasklin, dutin, 
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mastných skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu. Pevnost před 

realizací stropních konstrukcí musí být minimálně 28-denní. Poloha stykovací výztuže 

sloupů a stěn musí být dle PD s odchylkou dosahující maximálně větší z hodnot 

průměru tlouštěk sloupů nebo stěn/30 a 15 mm. 

 

 

4. 3 Kontrolní zkušební body 3, 15, 28 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Porovnáním údajů na objednávce a na dodacím listě se kontroluje množství, průměr, 

povrchová úprava a čistota, kdy na povrchu nesmí být uvolněné korozní produkty a jiné 

znečištění. Všechny dodací listy musí být archivovány. Kontrolují se podmínky 

skladování, kdy musí být svazky výztuže umístěny na terénu na prokladcích, aby bylo 

zabráněno znečištění.  Při manipulaci s výztuží musí být zacházeno tak, aby nedošlo 

k trvalému zdeformování nebo poškození.  

4. 4 Kontrolní zkušební body 4, 16, 29 
Kontrolu provádí: HSV, PSV  

Porovnáním údajů na objednávce a na dodacím listě se kontroluje druh a množství 

bednění. Dále se kontroluje čistota a neporušenost bednění, jeho rovinatost, hladkost 

a kompletnost. Bednění bude pronajato z půjčovny, která zajistí i jeho dodávku.  

4. 5 Kontrolní zkušební body 5, 17, 31 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, G 

Za pomoci teodolitu, nivelačního přístroje, pásma a metru se kontroluje poloha bednění 

a výztuže sloupů, stěn a stropů. K této kontrole se na konstrukcích zřídí kontrolní body 

dle ČSN 73 0421, jejichž poloha je kontrolována.  

4. 6 Kontrolní zkušební body 6, 19, 32 
Kontrolu provádí: HSV, S (v případě nepřítomnosti statika se pořídí fotodokumentace 

armatury před betonáží nebo jejím zakrytí bedněním) 

Kontroluje se shoda uložených výztužných profilů, jejich poloha a správný tvar 

dle projektové dokumentace, včetně počtu a druhu profilů, jejich osazení do bednění, 

l ≤ 1m 1m < l ≥ 4m 4m < l ≥ 10m 10m < l ≥ 16m l ≥ 16m
4mm 6mm 12mm 15mm 20mm
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ukotvení ve správné poloze, způsobu vázání prutů a osazení distančními tělesy. 

Dále také čistota ukládané výztuže. Poloha výztužných prutů se od polohy předepsané 

smí lišit o +/- 20 %, nejvýše ovšem o +/- 30 mm. Odchylky polohy styků výztuží 

se nesmí lišit o +/- 30 mm. Úprava výztuže smí probíhat pouze rovnoměrně stálou 

rychlostí a to při teplotě převyšující -5 °C.  

4. 7 Kontrolní zkušební body 7, 18, 20, 30 
Kontrolu provádí: HSV 

Bednění musí být zhotoveno podle technologického postupu daného výrobce. Bednění 

musí mít správný tvar, polohu a musí mít správně bedněné prostupy dle projektové 

dokumentace. Rozměry a poloha se kontrolují přeměřením pomocí pásma, či vizuálně 

dle bodů daných geodetem dle ČSN 73 0421, kdy odchylky polohy a rozměrů musí být 

voleny tak, aby výsledná konstrukce nepřekročila povolené odchylky hotové betonové 

konstrukce. Bednění musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, borcení. Stabilita 

se kontroluje pomocí pevnosti proti rázům padajícího betonu. Rovinatost bednění 

je kontrolována pomocí vodováhy. Musí být také zaručená těsnost bednění, proti ztrátě 

jemných částic. Na bednění se nesmí vyskytovat nečistoty, prach, sníh, led a jiné 

nebezpečné látky. Je také nutné odstranit vodu ze dna bednění. Je nutné kontrolovat 

nanesení odbedňovacího přípravku na veškeré plochy bednění, které budou ve styku 

s čerstvým betonem.  

4. 8 Kontrolní zkušební body 8, 21, 33 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 

U betonové směsi je nutné kontrolovat z dodacího listu její specifikace z označení, 

a to pevnost, stupeň vlivu prostředí, konzistenci, přísady, rychlost nárůstu pevnosti, 

obsah chloridů a případně objemovou hmotnost. Dále pak množství betonové směsi, čas 

výroby, čas dodání a dobu transportu (viz. tabulka)  

 

 

 

Konzistence betonové směsi bude kontrolována jedním ze způsobů popsaných 

v ČSN EN 12350-1, 3, 4 a 5. Jedná se o zkoušky sednutí kužele, VeBe, 

Teplota prostředí [°C] Doba transportu [min]

t e <0 - 25> 90
 t > 0 45
t > 25 40
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stupně zhutnitelnosti a zkoušky rozlitím. Jedna z těchto zkoušek bude nejprve z počátku 

výroby prováděna z každého autodomíchávače, postupně pak z každého třetího. 

Výsledky provedené zkoušky musí být v toleranci přípustných hodnot pro danou 

konzistenci a zkoušku.  Je nutné odebrat vzorky pro zkoušky krychelné pevnosti betonu 

v tlaku (vždy 3 vzorky z každé záměsi). Tyto vzorky se odeberou vždy přibližně 

po 0,3 m3 odlitého množství betonu z domíchávače v množství cca 1,5 násobku 

potřebného pro zkoušku. Směs se klade do zkušebních forem ve tvaru krychle o hraně 

150 mm a zhutní se vibrátorem, vibračním stolem nebo propichovací tyčí. 

Každý vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu 

a konzistencí. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě 

cca 20 °C ± 5 °C. Po uplynuté doby nutné k tuhnutí a tvrdnutí jsou podrobeny zkoušce 

pevnosti v tlaku. Jedná se o průměrnou pevnost betonu v tlaku.  

4. 9 Kontrolní zkušební body 9, 22, 34 
Kontrolu provádí: HSV 

Je kontrolován způsob betonáže, a to způsob ukládání s výškou shozu maximálně 1,5 m 

a dále způsob hutnění ponornými a příložnými vibrátory s dodržením hutnících předpisů 

výrobců. U ponorných vibrátorů se kontroluje vzdálenost a hloubka vpichu v závislosti 

na výkonu vibrátoru. Tloušťka hutněné betonové vrstvy nesmí přesáhnout 1,25 násobek 

délky hlavice ponorného vibrátoru. Při hutnění ponornými vibrátory musí dojít 

k vzájemnému překrytí jejich akčních rádiů a při vrstvení betonu je nutné vibrátorem 

prohutnit dříve betonovanou vrstvu do hloubky 50 – 100 mm. U hutnění povrchovými 

vibrátory je nutné, aby se plochy účinnosti vibrátorů překrývali o 100 – 200 mm. 

Dále se kontroluje výšková úroveň betonovaných konstrukcí, rovinatost a poloha 

bednění během a po ukládání betonové směsi do bednění. Vlivem betonáže nesmí 

docházet k vyboření stěn bednění z důvodu rázového zatížení. Kontrola tuhnutí betonu 

měřením penetračního odporu dle ČSN 73 1332. Při napojování betonové vrstvy 

na dříve betonovanou již zatvrdlou vrstvu je nutné řádné použití adhezního můstku.  

Betonářské práce budou probíhat pouze za vyhovujících klimatických podmínek, 

což je teplota od +5 do +30 °C. Klesne-li teplota pod +5 °C, bude upraveno složení 

betonu (například použité cementu s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního 

tepla), aby bylo možné pokračovat v betonáži i při takové teplotě. Takovéto řešení musí 

být odsouhlaseno statikem. Klesne-li teplota pod -5 °C, budou betonované konstrukce 
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chráněny ochrannými stany vyhřívanými agregáty. Aby bylo zabráněno vysychání 

povrchu betonu, bude překryt fólií, ošetřen přípravkem Novapor nebo případně vlhčen. 

Za hustého deště nebo sněžení bude povrch konstrukce chráněn proti styku s vodou 

či sněhem. Za nízké viditelnosti způsobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 30 m 

a za silného větru, kdy je jeho rychlost větší než 13 m/s (nad 8 m/s je zakázána 

manipulace s prvky o ploše větší než 1,5m2), nebudou práce prováděny. 

4. 10 Kontrolní zkušební body 10, 23, 35 
Kontrolu provádí: PSV 

Odbedňovací práce započnou až na pokyn zodpovědného pracovníka, aby nedošlo 

k dotvarování betonu, havárii konstrukce z důvodu nepřenesení zatížení betonovou 

konstrukcí nebo poškození povrchu betonu při odbedňování. Odbedňování nenosných 

bočnic bednění smí proběhnout po 3 dnech. Minimální pevnost betonu však musí být 

minimálně 3 MPa, aby nedocházelo k poškození hran. Postup odbedňovacích prací bude 

probíhat dle technologického předpisu výrobce bednění. Odstraněné bednění musí být 

očištěno od zbytků betonu a ošetřeno odbedňovacím prostředkem. Zjištěné vady 

betonové konstrukce je nutné odstranit. Štěrková hnízda a dutiny je nutné vysekat 

až na hutný beton, očistit od uvolněných částí a před nanesením nového betonu řádně 

provlhčit vodou. Pro vyspravení se použije beton stejného složení jako je beton 

konstrukce nebo vysokopevnostní rychlovazný cement. Závažnější vady konstrukcí 

musí být řešeny ve spolupráci s projektantem.  

4. 11 Kontrolní zkušební body 11, 24, 36 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Po betonáži je nutné mladý beton ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního 

tepla, tj. do dosažení minimálně 50 % své pevnosti v tlaku. Povrchová teplota betonu 

nesmí být nižší než 0 °C a to minimálně do té doby, než beton nedosáhne pevnosti 

v tlaku větší než 5 MPa. V případě vlhkého, deštivého a mlžného počasí, není nutné 

uměle vlhčit. Při klesnutí teploty pod +5 °C je nutné zabezpečit alespoň minimální 

teplotu betonu, čehož se dosáhne použitím vytápěných stanů nebo překrytím fólií. 

Při vyhřívání betonu však nesmí docházet k vysušování jeho povrchu, čemuž bude 

zabráněno ošetřením přípravkem (Novapor) nebo vlhčením. Při vlhčení povrchu musí 

být teplota vody nad +5 °C a teplota okolního prostředí také minimálně +5 °C. Teplota 

betonu uvnitř betonované části nesmí překročit +65 °C. 
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4. 12 Kontrolní zkušební body 12, 25, 37 
Kontrolu provádí: HSV, TDI, G 

Kontrolují se rozměry a tloušťka, poloha prostupů stropních konstrukcí a to přeměřením 

pásmem a metrem, kde odchylka tloušťky stropu smí být maximálně +/- 8mm 

od rozměru daného projektovou dokumentací, dále pak jejich vodorovnost s tolerancí 

+/-5 mm na 2m lati. Kontroluje se také vychýlení desky, kde je dovolená odchylka     

+/- (10 + L/500) mm, kde L je rozpětí desky a dále odchylka úrovní sousedních stropů 

s dovolenou hodnotou +/- 15 mm. Povrch stropních desek musí být bez prasklin, dutin, 

mastných skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu. 

U sloupů a stěn se kontrolují jejich rozměry a poloha prostupů, a to přeměřením 

pásmem a metrem. Dále pak svislost sloupů s odchylkou +/- 6 mm, stěn s tolerancí     

+/- 8 mm. Kontroluje se rovnoběžnost a pravoúhlost napojení stěn. Dále pak také 

odchylka polohy sloupů a stěn v půdoryse s tolerancí +/- 25 mm, volný prostor mezi 

sousedními sloupy nebo stěnami s tolerancí +/- 25 mm nebo +/- L/600 (použije se větší 

z nich), vychýlení sloupu v některé rovině, kde se použije větší z hodnot h/300 nebo 

15 mm. Dále se kontroluje odchylka mezi osami sloupů a stěn v jednotlivých patrech, 

kde je tolerance větší z hodnot t/30 a 15 mm, kde t je tloušťka sloupů. Zkontrolována 

budou také zakřivení sloupů, kde je povolená odchylka větší z hodnot h/300 a 15 mm. 

Povrch sloupů a stěn musí být bez prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných porušení, 

které by vyžadovaly jejich opravu. 

4. 13 Kontrolní zkušební body 13, 26, 38 
Kontrolu provádí: SP 

Kontroluje se krychelná pevnost betonu v tlaku, která je prokazována na zkušebních 

tělesech odebraných z jednotlivých dávek betonu ve stáří 28 dní. Na hodnocený celek 

betonu musí být počet zkušebních těles takový, aby na 100 m3 připadlo 1 těleso, 

minimálně však musí být 6 zkušebních těles. Žádný z výsledků získaných během 

zkoušení se nesmí pro celkové hodnocení pevnosti betonu vyloučit. Zároveň 

se při zkouškách pevnosti zjišťuje objemová hmotnost, pokud je její hodnota 

předepsána v PD. Pevnost betonu v konstrukci vyhovuje, jestliže výsledná pevnost 

žádného zkušebního místa není nižší než 85 % krychelné pevnosti použité třídy betonu 

a zároveň průměrná hodnota pevností z každých čtyř sousedních zkušebních míst 

je nejméně rovna krychelné pevnosti použité třídy. Pokud konstrukce některému 
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z těchto požadavků nevyhoví, musí být posouzena s ohledem na sníženou pevnost 

betonu. 

4. 14 Kontrolní zkušební bod 40 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Porovnáním údajů na objednávce a na dodacím listě se kontroluje množství a druh 

materiálu. Zároveň je kontrolován soulad materiálů s projektovou dokumentací 

a nepoškozenost dodávaných materiálů (poškození obalů či jiných dodávaných prvků). 

Všechny dodací listy musí být archivovány. Kontrolují se podmínky skladování, 

kdy musí být suché směsi skladovány volně ložené v silech, v pytlích na paletách nebo 

na jednotlivých pracovištích podložené prokladky. Ostatní materiál (lišty, armovací 

tkanina, fólie a další) bude skladován v krytém, větraném uzamykatelném skladu nebo 

na jednotlivých pracovištích. Při manipulaci s materiálem musí být zamezeno jeho 

poškození.  

4. 15 Kontrolní zkušební bod 41 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontroluje se, zda jsou osazeny všechny výplně otvorů, osazeny a odzkoušeny všechny 

rozvody, které budou probíhat pod omítkami, vyplnění spár zdiva, teplotu při provádění 

zdiva, která musí být minimálně +5 °C. Podklad musí být dostatečně pevný, vyzrálý, 

objemově stálý, čistý, odmaštěný, bez výkvětů a dostatečně rovinný s odchylkou 

ve vodorovném i svislém směru +/- 2 mm na 2 m u zděných konstrukcí, +/- 6 mm 

na 2 m u betonových sloupů, +/- 5 mm na 2 m u betonových stěn a +/- 5 mm na 2 m 

u betonových stropů. Vlhkost podkladu z keramických tvárnic a betonu musí být 

maximálně 4%, u pórobetonových tvárnic pak maximálně 8%.  

4. 16 Kontrolní zkušební bod 42 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontroluje se správnost nalepení APU lišt, jejich svislost a vodorovnost, a dále osazení 

zakrývacích fólií na všechny konstrukce, které budou chráněny proti poškození 

či znečištění. U rohových lišt a omítníků se kontroluje jejich poloha osazení 

dle tloušťky vrstvy omítky, svislost a rovinatost.  
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4. 17 Kontrolní zkušební bod 43 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontroluje se teplota při provádění omítky, která musí být minimálně +5 °C, řádné 

nanášení penetračního přípravku, aplikace armovací tkaniny s přesahy na každou stranu 

minimálně 150 mm do míst styku různých materiálů a plnoplošná aplikace 

u pórobetonových tvárnic. Kontroluje se tloušťka výsledné omítkové vrstvy stahované 

do omítníků a rovinatost výsledné plochy, která je měřena 2m latí s povolenou 

odchylkou +/- 5 mm. Za pomoci laboratorních zkoušek se stanovuje přídržnost 

a zatvrdlost výsledného omítkového povrchu. Ty se stanovují ze vzorků odebraných 

při provádění omítek. Na staveništi se ověřují poklepáním. Požadovaná přídržnost 

získaná z laboratorních zkoušek je σadh = 0,1 MPa. Kontrolována je přímost a kolmost 

hran a koutů a dále úprava u zárubní a ostění. 

4. 18 Kontrolní zkušební bod 44 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontroluje se teplota při provádění omítky, která musí být minimálně +5 °C, vyzrálost 

podkladní jádrové omítky, která musí být 14 dní stará, tj. cca 1 den technologické pauzy 

na 1 mm jádrové omítky, řádné nanášení penetračního přípravku, aplikace armovací 

tkaniny s přesahy na každou stranu minimálně 150 mm do míst styku různých materiálů 

a plnoplošná aplikace u pórobetonových tvárnic. Kontroluje se tloušťka nanášených 

vrstev omítky a rovinatost výsledné plochy, která je měřena 2m latí s povolenou 

odchylkou +/- 2 mm. Kontroluje se také její vyhlazení, barevnost, přímost a kolmost 

hran a koutů a dále úprava u zárubní a ostění. 

4. 19 Kontrolní zkušební bod 45 
Kontrolu provádí HSV, PSV 

Kontroluje se teplota při provádění omítky, která musí být minimálně +5 °C, řádné 

nanášení penetračního přípravku, aplikace armovací tkaniny s přesahy na každou stranu 

minimálně 150 mm do míst styku různých materiálů a plnoplošná aplikace 

u pórobetonových tvárnic. Kontroluje se tloušťka výsledné omítkové vrstvy stahované 

do omítníků a rovinatost výsledné plochy, která je měřena 2m latí s povolenou 

odchylkou +/- 2 mm. Za pomoci laboratorních zkoušek se stanovuje přídržnost 

a zatvrdlost výsledného omítkového povrchu. Ty se stanovují ze vzorků odebraných 
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při provádění omítek. Na staveništi se ověřují poklepáním. Požadovaná přídržnost 

získaná z laboratorních zkoušek je σadh = 0,1 MPa. Kontrolována je přímost a kolmost 

hran a koutů a dále úprava u zárubní a ostění. 

 

4. 20 Kontrolní zkušební bod 46 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Kontroluje se vizuálně výskyt trhlin, kaveren, přímost hran a koutů, kolmost jejich 

napojení a dále rovinatost, kde na 2m lati musí být odchylka maximálně +/- 5 mm 

u jádrové omítky a +/- 2 mm u štukových a sádrových omítek. Dále se kontroluje čistota 

předávaných pracovišť pro další práce.  
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1 Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 

 Pro nakládku a vykládku materiálu, manipulaci s ním a bednící práce bude 

nasazen věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic. 
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Obr. 1 Schémata jeřábu Liebherr 160 EC-B 6 Litronic (http://www.liebherr.com) 

 

Jmenovitý točivý moment 160 kNm
Věžový systém 170HC
Lana 2/4 2
Max. zatížení 6 t
Dosah s max. nákladem 24,3 m
Max. nosnost při max. dosahu 2 t
Dosah 60 m
Výška háku 49 m
Příkon 47 kVA
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2 Pojízdné čerpadlo betonové směsi KCP 40RX-170 

 Pro ukládání betonové směsi do konstrukcí 1.PP, 1.NP a 2.NP bude nasazeno 

pojízdné čerpadlo betonové směsi KCP 40RX-170, které bude betonovou směsí 

zásobováno autodomíchávači. Betonáž konstrukcí bude probíhat ze tří stanovišť 

čerpadla dle projektu ZS.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Svislý dosah výložníku 39,9 m
Vodorovný dosah výložníku 35,7 m
Dosah výložníku od kabiny 32,8 m
Výška pro rozevření výložníku 9,3 m
Rotace výložníku 370°
Regulační proporc. Ventil HAWE
Ovládání výložníku proporcionální ANO
Dálkové ovládání Standarndní
Vodní čerpadlo GRUNDFOS
Tlak/dodávka 20bar/120l/min
Vnitřní průměr potrubí 125 mm
Délka koncové hadice 4 m
Přední opěry-rozpětí X - 6,18 m
Zadní opěry-rozpětí X - 8,10 m
Maximální váha nástavby 21500 kg

Max. dodávka směsi 170 m3/h

Regulace dodávky 20 - 170 m3/h
Hlavní pracovní válec provedení Tvrdochrom
Počet zdvihů 32/min
Tlak na straně táhla 72 bar

Kapacitá násypky 0,6 m3

Mazací systém násypky Cent. Mazání
Rozměr S-trubice 200 x 180 mm
Prac. tlak hydrauliky 350 bar
Hlavní čerpadlo hydrauliky Kawasaki-K3V140DT

Specifikace výložníku

Specifikace čerpadla
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Obr. 2 Schémata pojížděno čerpadla KCP 40RX-170 (http://kcp.beril.cz) 
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3 Pojízdné čerpadlo betonové směsi KCP 45ZX5-170 

 Pro ukládání betonové směsi do konstrukcí 3.NP – 6.NP bude nasazeno pojízdné 

čerpadlo betonové směsi KCP 45ZX5-170, které bude betonovou směsí zásobováno 

autodomíchávači. Betonáž konstrukcí bude probíhat ze stanoviště dle projektu ZS.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Svislý dosah výložníku 44,3 m
Vodorovný dosah výložníku 40,5 m
Dosah výložníku od kabiny 37,6 m
Výška pro rozevření výložníku 8,6 m
Rotace výložníku 370°
Regulační proporc. Ventil HAWE
Ovládání výložníku proporcionální ANO
Dálkové ovládání Standarndní
Vodní čerpadlo GRUNDFOS
Tlak/dodávka 20bar/120l/min
Vnitřní průměr potrubí 125 mm
Délka koncové hadice 4 m
Přední opěry-rozpětí X - 8,87 m
Zadní opěry-rozpětí X - 9,90 m
Maximální váha nástavby 28000 kg

Max. dodávka směsi 170 m3/h

Regulace dodávky 20 - 170 m3/h
Hlavní pracovní válec provedení Tvrdochrom
Počet zdvihů 32/min
Tlak na straně táhla 72 bar

Kapacitá násypky 0,6 m3

Mazací systém násypky Cent. Mazání
Rozměr S-trubice 200 x 180 mm
Prac. tlak hydrauliky 350 bar
Hlavní čerpadlo hydrauliky Kawasaki-K3V140DT

Specifikace výložníku

Specifikace čerpadla
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Obr. 3 Schémata pojížděno čerpadla KCP 45ZX5-170 (http://kcp.beril.cz) 
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4 Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 

 Pro zásobování pojízdných čerpadel betonové směsi budou nasazeny 

autodomíchávače Stetter Basic Line AM 10 C, které budou beton dovážet z nedaleké 

betonárky. 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C (www.stetter.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10m3

17310l
11080l
57,70%

10°

F6L914, 88kW
0-14

Standard
190/300/500/650l

450/650/800l
4450/5100kg

A Délka (FH/SH) 7056/7820mm
B Šířka (FH/SH) 2300mm
C Průměr bubnu 2300mm
D Výška násypky 2480mm
E Průjezdná výška 2556mm
F Pomocný rám 160/70/8mm

G Převis 1210mm

H Výsypná výška 1098mm

Jmenovitý objem
Celkový objem
Vodorys
Stupeň plnění
Sklon bubnu
Separátní pohon SH, typ/výkon
Otáčky bubnu
Přípojka vody

SH - Separátní pohon (Diesel motor DEUTZ)

* Hmotnost kompletní montované a provozuschopné 
nástavby dle DIN 70020, odchylka ±5%

Vodní nádrž -TV
Vodní nádrž - Č
Hmotnost nástavby (FH/SH)*

Č - Vodní čerpadlo
TV - Stlačený vzduch
FH - Pohon od motoru podvozku
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5 Autojeřáb TATRA AD 30 

 Mimo dosah věžového jeřábu bude s materiálem, bedněním a konstrukcí 

zastřešení manipulováno pomocí autojeřábu T815 AD 30. 

 

Délka 10700 mm

Šířka 2500 mm

Výška 3700 mm

Celková hmotnost 30500 kg

Přední 8000 kg

Zadní 2 x 11500 kg

Zasunutý 9500 mm

Vysunuý 26000 mm

Bezečnostní zařízení SLI 05

Typ podvozku Tatra T815

Výkon motoru 230 W

Maximální dopravní rychlost 80 km/hod

Tažné zařízení ANO

Zvlášní vybavení Pátá opěra

Zatížení náprav

Délka základního výložníku

Hydraulická soustava

2 obvody na podvozku

4 obvody na otočném vršku
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Obr. 5 Autojeřáb T815 AD 30 (www.ckd-jeraby.cz) 
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6 Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 

 Pro dovoz materiálu bude použit nákladní automobil Mercedes-Benz 

Actros 2544. 

 

Obr. 6a Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 (www.autoline.info) 

 

 

Obr. 6b 3 – Nápravový valníkový návěs (www.schwarzmueller.com) 

Celková hmotnost soupravy - povolená 42 t

Celková hmotnost - technická 39 t

Vlastní hmotnost 5,6 t

Vnitřní délka ložné plochy 13620 mm

Vnitřní šířka ložné plochy 2480 mm

Celková šířka 2550 mm  
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7 Silosklápěč – Scania P420 CB 8x4 HHZ 

 Pro dovoz a instalaci skladovacích sil suché omítkové směsi bude použit 

silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ. 

 

Obr. 7 Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ (www.tipcar.cz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdvihový objem 11700 cm3

Max. výkon 309 kW/1900 min-1

Max. točivý moment 2100 Nm/1100-1300 min-1

Max. výkon odlehčovací výfukové práce 218 kW/2300 min-1

Emise Euro 4

Max. technické zatížení 43 t 
Poloměr otáčení 10 m
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8 Silodofukovač MAN TGA 35.430 M 8x4 SILO 

 Pro doplnění stavu sila suchých omítkových směsí bude sloužit silodofukovač 

MAN TGA 35.430 M 8x4 SILO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Silodofukovač MAN TGA 35.430 M 8x4 SILO (www.tipcar.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástavba
Stacionární cementové 

SILO SPITZER

Objem 30 m
3

Doba přefuku cca 30 min

Max. hmotnost 35 t
Počet náprav 4
Délka kabiny krátká
Výška kabiny nízká
Výkon motoru 316 kW
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9 Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N  

 Pro dosažení potřebných výškových úrovní při bednících pracích bude nasazena 

nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N. 

Obr. 9 Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N (www.plosiny-perutka.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohon Elektro

Pracovní výška 12 m

Výška podl. koše 10 m

Nosnost koše 300 kg

Výška stroje 2,38 m

Šířka stroje 1,2 m

Délka stroje 2,31 m

Hmotnost 2630 kg

Rozměr koše 1,2 x 2,3 m

Rozšíření koše  0,92 m
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Ruční nářadí: 

10 Rotační laser Mikrofyn ML - 14i 

 Pro určení potřebných výšek při bednících a betonářských pracích bude použit 

rotační laser Mikrofyn ML – 14i. 

 

 

Obr. 10 Rotační laser Mikrofyn ML – 14i (www.geopen.cz) 

Pracovní dosah (s přijímačem) 150 m

Pracovní dosah (interiér) 30 m

Přesnost 5 mm/100 m

Automatické dorovnání ANO

Rozsah automatického dorovnání ± 50

Nastavitelný sklon 0 - 10 % ve 2 osách

Rychlost rotace 0/30/60/120/360 ot./min

Provoz na 1 nabití 20 hod

Rozměry 195 x 110 x 180 mm

Hmotnost 1800 g  
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11 Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro 

 Tato příklepová vrtačka bude použita pro vrtání do podkladního betonu, 

kam budou osazovány kusy betonářské výztuže pro zajištění polohy bednění.  

 

 

 

Obr. 11 Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro (www.bosch.cz) 

12 Svářecí invertor GAMA 1950A 

 Pro spojování výztuže a tvorbu armokošů bude použit svařovací invertor 

GAMA 1950A. 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Svařovací invertor GAMA 1950A (www.gamasvar.cz) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hmotnost Jm. otáčky 
Jm. krout. 
moment Jm. příkon 

Max. krout. 
Moment 

Průměr 
vrtání-beton 

Výstupní 
výkon  

2,6kg 
0-

770/1.990min-1 5,2/2,0Nm 800W 36,0/15,5Nm 18/13mm 430W 

Hmotnost Napájecí napětí Proudový rozsah Rozměry 

5,9kg 230V 10A-190A 145x225x305mm 
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13 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 

 Jako nástroj pro hutnění první vrstvy betonu stropních desek, případně širších 

svislých konstrukcí bude použit vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T. 

 

Obr. 13 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T (www.vibratory-betonu.cz) 

 

 
 

14 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 

 Jako nástroj pro hutnění užších svislých konstrukcí bude použit 

vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425. 

 

Obr. 14 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 (www.vibratory-betonu.cz) 

 

 

 

 

 

Hmotnost Délka El. Příkon Napětí Průměr Proud Výkon

10 kg 5m 490 W 42/200 V/Hz 42 mm 7 A 20 m
3
/hod

Hmotnost Délka El. Příkon Napětí Průměr Proud Výkon

20 kg 5 m 1165 W 42/200 V/Hz 75 mm 20 A 45 m
3
/hod
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15 Vibra ční lišta ENAR QZH 

 Hutnění stropních konstrukcí bude probíhat za použití vibrační lišty 

ENAR QHZ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 15 Vibrační lišta ENAR QZH (www.hutnici-stroje.cz) 

Hmotnost Odstředivá síla Motor Délka Zdvihový objem Výkon HP/ot Otáčky motoru

17-22 kg 150 KN Honda GX-25, 4taktý 3000 mm 250 cm
3

1,1/7000 až 9500  

 

16 Elektrická pila Makita UC4020A 

 Pro práci se dřevem při tvorbě bednění prostupů, osazování zábradlí a dalších 

pracích bude použita elektrická pila Makita UC4020A. 

 
 

Úhlová bruska WU745 

 

 

Obr. 16 Elektrická pila Makita UC4020A (www.narex-makita.cz) 

Hmotnost Příkon Délka lišty Rychlost řezu Rozteč řezu

3,7 kg 1800 W 40 cm 13,3 m/s 3/8 "  
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17 Úhlová bruska WU745 

 Pro zkracování a jiné nutné práce s výztuží bude použita úhlová bruska WU745. 

 

 

Obr. 17 Úhlová bruska WU745 (www.batacz.cz) 

 
 
Hmotnost Napětí Průměr kotouče Otáčky Příkon

4,5 kg 220 V 230 mm 6500/min 2200 W  
 

18 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 

 

 Pro ohýbání a stříhání výztuže bude na staveništi umístěna mobilní ohýbačka 

a stříhačka betonářské oceli. 

 
 

 

 

Obr. 18 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 (www.arbe.cz) 

 

Motor Elektrický

Typ 400 V/ 2,92 kW
Hmotnost 429 kg  

 

 

 



193 
 

19 Seznam obrázků 

Obr. 1 Schémata jeřábu Liebherr 160 EC-B 6 Litronic (http://www.liebherr.com) 

Obr. 2 Schémata pojížděno čerpadla KCP 40RX-170 (http://kcp.beril.cz) 

Obr. 3 Schémata pojížděno čerpadla KCP 45ZX5-170 (http://kcp.beril.cz) 

Obr. 4 Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C (www.stetter.de) 

Obr. 5 Autojeřáb T815 AD 30 (www.ckd-jeraby.cz) 

Obr. 6a Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 (www.autoline.info) 

Obr. 6b 3 – Nápravový valníkový návěs (www.schwarzmueller.com) 

Obr. 7 Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ (www.tipcar.cz) 

Obr. 8 Silodofukovač MAN TGA 35.430 M 8x4 SILO (www.tipcar.cz) 

Obr. 9 Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N (www.plosiny-perutka.cz) 

Obr. 10 Rotační laser Mikrofyn ML – 14i (www.geopen.cz) 

Obr. 11 Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro (www.bosch.cz) 

Obr. 12 Svařovací invertor GAMA 1950A (www.gamasvar.cz) 

Obr. 13 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T  

(www.vibratory-betonu.cz) 

Obr. 14 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 (www.vibratory-betonu.cz) 

Obr. 15 Vibrační lišta ENAR QZH (www.hutnici-stroje.cz) 

Obr. 16 Elektrická pila Makita UC4020A (www.narex-makita.cz) 

Obr. 17 Úhlová bruska WU745 (www.batacz.cz) 

Obr. 18 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 (www.arbe.cz) 

20 Použitá literatura 

[1] www.liebherr.cz 

[2] www.kcp.beril.cz 

[3] www.stetter.de 

[4] www.ckd-jeraby.cz 

[5] www.schwarzmueller.com 

[6] www.tipcar.cz 

[7] www.autoline.info 

[8] www.plosiny-perutka.cz 

[9] www.geopen.cz 



194 
 

[10] www.bosch.cz 

[11] www.gamasvar.cz 

[12] www.vibratory-betonu.cz 

[13] www.hutnici-stroje.cz 

[14] www.narex-makita.cz 

[15] www.batacz.cz 

[16] www.arbe.cz 

[17] Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba, Jan Krč, Brno 2011 

[18] Novostavba bytových domů, II. etapa „Díly za Svatým Jánem“ v Kuřimi, práce 

vnitřní a dokončovací., Rostislav Běťák, Brno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  

  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
  
  
Faculty Of Civil Engineering 
Institute of Technology, Mechanization and Construction 
Management 
  

  
 
 
 
 
 

B6. 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER´S THESIS 

 
 
AUTOR PRÁCE                   Bc. JAN KRČ  
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ  
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014                
               



196 
 

Obsah: 

1 Zdroj rizika: Montáž bednění ................................................................................ 197 

2 Zdroj rizika: Ukládání výztuže ............................................................................. 198 

3 Zdroj rizika: Betonáž stropní desky ...................................................................... 199 

4 Zdroj rizika: Odbednění ........................................................................................ 200 

5 Zdroj rizika: Provádění vnitřních omítek .............................................................. 200 

6 Použitá literatura ................................................................................................... 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

- Z důvodu ochrany třetích osob bude na staveniště a potažmo pracoviště 

zakázán vstup cizích osob, staveniště bude oplocené systémovými plnými 

dílci výšky 2,0 m opatřené cedulemi zakazující těmto osobám vstup. 

Na všech vstupech bude zavěšena informační cedule oznamující zákaz 

vstupu nepovolaných osob. Ostatní pracovníci a osoby na pracovišti 

pohybující se musí nosit helmu. 

- Hlavní rozvaděč bude trvale přístupný, všichni zaměstnanci budou 

seznámeni s jeho polohou a způsobem jeho vypnutí. Bude opatřen kabely 

vhodnými do vlhkého prostředí. 

Kritické činnosti: 

1 Zdroj rizika: Montáž bedn ění  
- Prvky bednění budou skladovány tak, aby nebyly možným zdrojem úrazu, 

a to z hlediska výšky skladování, kde mohou být prvky skladovány na sobě 

maximálně do 1,2 m, dále pak z hlediska průchodů mezi skladovaným 

bedněním, kde budou dodržovány rozestupy mezi prvky minimálně 0,75 m. 

- Stojky budou na místo určení přinášeny z jiného směru než z toho, odkud bude 

probíhat jejich stavění, aby bylo zamezeno případné kolizi nesené stojky s tou 

již postavenou. Při usazování nosníků budou pracovníci používat montážní 

vidlice a helmu. Zároveň musí být stojky stavěny na dostatečně únosném, 

rovinném a stabilním podkladu. 

- Proti pádu mimo objekt bude zřízeno ochranné zábradlí minimální výšky 1,1 m 

po obvodu bednění s minimálně dvěma úrovněmi vodorovných prvků, z nichž 

nižší bude sloužit proti pádu předmětů (0,15 m). Pracovníci budou při pokládání 

bednících desek pracovat velice obezřetně a bednící desky budou ukládat 

z roviny budoucí stropní konstrukce až po zhotovení ochranného zábradlí. 

- Pracovníci zřizující obvodové ochranné zábradlí budou používat úvaz 

se zatahovacím zachycovačem pádu, jehož kotvící bod určí odpovědný 

pracovník. 

- Bedněné prostupy konstrukcí budou opatřeny ochranným dřevěným zábradlím. 

- Při dopravě a usazování stěn stěnového bednění a bednění sloupů se budou 

pracovníci zdržovat mimo ochranné pásmo dopravovaného bednění jeřábem. 

Jeřábník bude dopravovaný materiál ohlašovat smluveným zvukovým signálem 
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a břemeno bude zavěšeno proškoleným vazačem a předepsaným způsobem. 

Dopravovaný materiál bude na místo určení v nezbytných případech 

usměrňován jedním proškoleným pracovníkem a to za pomocí vodící tyče. 

Při usazování bednění budou prvky zavěšeny až do okamžiku jejich řádného 

ukotvení k podkladu. 

- Při spínání jednotlivých panelů bednění k sobě budou pracovníci používat 

montážní plošinu, která zajisti bezpečný přístup ke všem místům sepnutí.  

- Bednění musí mít dostatečnou prostorovou tuhost, musí být postaveno 

na stabilním podkladu a řádně sepnuto. Únosnost podpěrných konstrukcí 

a bednění musí být prokázáno statickým výpočtem. 

- Při nanášení odbedňovacího prostředku na stropní bednění budou pracovníci 

postupovat systematicky od jednoho konce směrem ke druhému tak, 

aby zbytečně nemuseli chodit po bednících prvcích opatřených prostředkem 

s možností uklouznutí. U panelů stěnového a sloupového bednění budou panely 

opatřeny odbedňovacím prostředkem ještě před jejich usazením.  

2 Zdroj rizika: Ukládání výztuže 
- Výztuž bude skladována tak, aby nebyla možným zdrojem úrazu, a to z hlediska 

výšky skladování, kde na sebe budou umístěny maximálně 4 svazky výztuže, 

dále pak z hlediska průchodů mezi skladovaným materiálem, kde budou 

dodržovány rozestupy uskladněnou výztuží a dalším materiálem minimálně 

0,75m. 

- Při dopravě výztuže na místo osazení do konstrukce se budou pracovníci 

zdržovat mimo ochranné pásmo dopravované výztuže jeřábem. Jeřábník bude 

dopravovaný materiál ohlašovat smluveným zvukovým signálem a břemeno 

bude zavěšeno proškoleným vazačem. Dopravovaný materiál bude na místo 

určení v nezbytných případech usměrňován jedním proškoleným pracovníkem 

a to za pomocí vodící tyče. 

- Při manipulaci a ukládání výztuže do konstrukce budou pracovníci pracovat 

opatrně a obezřetně, aby nezpůsobili manipulací úraz sobě ani ostatním. Budou 

udržovat volný manipulační prostor a uličky mezi připraveným materiálem 

pro vyztužování. Budou používat pevnou obuv a rukavice. Při stříhání výztuže 

pákovými kleštěmi nebo ohýbání prutů na ohýbačce se ruce pracovníků nebudou 

přibližovat k místu střihu blíže než na 0,15 m. 
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- Výztuž, která volně ční do prostoru, bude opatřena plastovým ukončením 

zabraňujícím napíchnutí na ni či pořezání (roztrhnutí). 

- Při svařování budou pracovníci jako prevenci před popálením a poškozením 

zraku používat ochranné prvky, a to svářečské brýle nebo kuklu, rukavice 

a vhodný pracovní oděv, pevnou obuv. Pracovník nebude mít vestu. 

- Z důvodu zamezení rizika vzniku požáru bude odpad vzniklý při svařovacích 

pracích ukládán do příslušných nádob. Svařovací agregát může být uskladněn 

až po jeho vychladnutí. 

- Kvůli omezení rizika úrazu a deformace uložené výztuže budou pracovníci 

chodit po již uložené výztuži jen v nejnutnějších případech, a to velmi obezřetně 

po provizorních lávkách zhotovených ze dřevěných desek rozmístěných 

po výztuži. 

3 Zdroj rizika: Betonáž stropní desky 
- Při ukládání betonové směsi do konstrukce bude rameno mobilního čerpadla 

betonové směsi usměrňováno dvěma pracovníky, aby nedošlo k vysmeknutí, 

nekontrolovatelnému pohybu ramene a případnému úrazu. Při zvýšené rychlosti 

větru bude bráněno rozkmitání hadice čerpadla vyšším počtem pracovníků, 

kteří ji budou usměrňovat, a rozfoukání drobných částí betonu bude bráněno 

nízkou polohou hadice při ukládání. Při rychlosti větru nad 13 m/s se betonáž 

nedoporučuje. 

- Proti pádu při betonáži bude osazeno u stropního bednění po obvodu konstrukce 

i prostupů ochranné zábradlí minimální výšky 1,1 m s minimálně dvěma 

úrovněmi vodorovných prvků, z nichž nižší bude sloužit proti pádu předmětů 

(0,15 m). U bednění stěn a sloupů budou osazeny betonářské plošiny a lávky 

se zábradlím a žebříky. 

- Při vibrování budou používána pouze technická zařízení pro tuto činnost, 

která budou podléhat pravidelným revizím, kontrolám, budou v řádném 

technickém stavu a budou mít nepoškozené kabelové vedení přizpůsobené 

podmínkám na pracovišti. Při práci budou pracovníci používat rukavice, 

aby bylo zabráněno možnosti úrazu elektrickým proudem. 
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4 Zdroj rizika: Odbedn ění 
- Odbedňovací práce se budou provádět pouze na pokyn zodpovědné osoby. 

Prostor ohrožený odbedňovacími pracemi je nutné zajistit proti vstupu 

nepovolaných osob. Odbedňovací práce budou probíhat podle postupů 

předepsaných výrobcem systémového bednění. Součásti bednění se ihned 

po odstranění z konstrukce uloží na určená místa, aby nebyly možným zdrojem 

úrazu a zároveň nepřitěžovaly konstrukci.  

5 Zdroj rizika: Provád ění vnitřních omítek 
- Pytlované materiály budou přednostně skladovány na paletách. V místě 

zpracování budou skladovány do výšky maximálně 1,5 m a to tak, aby byla 

zajištěna jejich stabilita řádným provázáním. Ostatní materiál bude skladován 

na prokladcích a budou dodržovány rozestupy mezi prvky minimálně 0,75 m. 

Silo pro skladování suché směsi bude postaveno za dodržení pokynů výrobce.   

- Při nakládání a vykládání strojů, zařízení a sila za použití hydraulického 

zvedacího prostředku nebude povolen pohyb osob pod případně za břemenem.  

- Při přepravě materiálu stavebním výtahem musí být výtah řádně ukotven, 

stabilizován, nesmí být přetěžován a používán na vyšší dopravní výšku, 

než je konstruován. Obsluha nesmí být ohrožena přepravovaným materiálem 

a musí bezpečně vidět na místa nakládky a vykládky. V místech nakládky 

a vykládky musí být zamezeno pádu z výšky. V prostoru ohroženém pádem 

přepravovaného břemene se nesmí zdržovat žádná osoba.  

- Při ukládání omítkové směsi z kozového lešení musí být toto lešení zabezpečeno 

proti překlopení, posunutí či jiné deformaci s možností pádu, musí zajistit 

bezpečný přístup na plochu. Prkna na kozovém lešení nesmí nadměrně čnět 

do prostoru, na přesahujících částech nesmí být skladován žádný materiál, 

aby nedošlo k překlopení. 

- Při strojním nanášení omítky je nutné řádné napojení všech komponentů sestavy. 

Používány budou pouze takové stroje a zařízení, které jsou v řádném technickém 

stavu a podléhají pravidelným kontrolám a revizím. Budou používány pouze 

prodlužovací kabely vhodné do daného typu prostředí. Je nepřípustné, 

aby kabely měly jakýmkoliv způsobem poškozenou izolaci vodičů, či byly tyto 

vodiče jakkoli odhaleny.  
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- Musí být zajištěna komunikace mezi osobou obsluhující čerpadlo a osobou 

nanášející omítku. Obsluha nebude jakkoli zasahovat do běžícího stroje.  

- Při ručním sypání suché směsi do strojní omítačky budou pracovníci sypat směs 

z takové výšky, aby nedocházelo ke zbytečnému zvětšování prašnosti a riziku 

vdechnutí směsi. Z tohoto důvodu je vhodné používat zároveň respirátor 

a zajistit důkladné větrání.  

- Při nanášení omítky je nutné používat brýle a vhodný pracovní oděv z důvodu 

možnosti odstříknutí nanášené omítky a poškození zraku.  

- Čistění strojů bude prováděno pouze v jejich vypnutém stavu.  
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Smlouva o dílo 
Evidenční číslo objednatele: 007/2013/7695 

(dále jen smlouva) 

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku číslo 519/91 Sb. v platném 

znění. 

1 Smluvní strany 

Objednatel:  Slunečný vršek III. s.r.o. 

Anglická 26, 120 00, Praha 2 

IČO: 27387780 

  DIČ: CZ27387798  

 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Dobroslav Krakroš – jednatel 

 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Pekab 

Telefon: +420 123 456 789 

Email: pekab.vl@slunecnyvrsek.cz   

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 12-1234567891/0100 

 

Zástupce objednatele - technický dozor investora (dále jen TDI): Ing. Karel Ploral 

  K5 s.r.o., Žitná 25, 110 00, Praha 1 

  IČO: 12345678 

  Telefon: +420 730 946 494 

 

Zhotovitel:  GEMO OLOMOUC s.r.o. 

Zastoupený: Ing. Petrem Petrem, jednatelem společnosti 

Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce 

  IČO: 13642464 

  DIČ: CZ13642464 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 496325489/0130 
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Zástupce pro věci smluvní: JUDr. Vlastislav Čech 

Zástupce pro věci technické: Ing. Karel Karel 

Telefon: +420 603 202 202 

Email: karelkarel@gemo.cz 

 

Pracovník pověřený vedením stavby s praxí minimálně 5 let: Ing. Leoš Šle 

Telefon: +420 721 721 721 

 

Uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo 

2 Předmět a realizace díla 

1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby obytného a smíšeného 

souboru staveb Slunečný vršek III. etapa. Součástí těchto prací jsou přeložky 

některých vedení, veškeré přípojky k jednotlivým médiím, technologická 

zařízení stavby, komunikace a zpevněné plochy v okolí novostavby, realizace 

protihlukových opatření a sadové úpravy.  

 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele předmět díla, 

kterým je zhotovení stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby 

Slunečný vršek III. etapa, Obytný a smíšený soubor staveb, zpracované 

projektantem Ian Bryan Architects s.r.o., ze dne 16.3.2013 pod číslem 163713 

a zadávacích podmínek výběrového řízení. 

 

3. Zhotovením stavby se rozumí realizace takového stavebního díla, které bude 

úplné, plně funkční, s bezvadným a precizním provedením všech stavebních 

a montážních prací, konstrukcí, dodávek všech nezbytných materiálů pro řádné 

dokončení díla a také zajištění všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí. 

 

4. Objednatel požaduje: 

- Zajištění označení stavby velkoplošným reklamním panelem s informacemi 

o budovaném díle 

- Zhotovení dokumentace pro provádění stavby 
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- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla 

- Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně prostoru pro TDI 

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při realizaci stavebního 

díla 

- Zajištění čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých komunikací – při znečištění 

zhotovitelem je nutné jej odstranit 

- Pořízení fotodokumentace průběhu stavebních prací 

- Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení včetně podmínek vyjádření 

dotčených orgánů 

- Likvidace odpadů a hmot souvisejících s realizací stavby a předložení dokladů 

o uložení odpadů dle zákona o odpadech 

- Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby 

- Zajištění kolaudačního souhlasu 

3 Doba plnění 

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 27. 3. 2014 

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavebním díle nejpozději 2. 4. 2014 

- Dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli do 1. 1. 2016 

- Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve lhůtě 

maximálně 14 dnů od úspěšného předání díla. 

 

Tyto termíny platí v případě, že zhotoviteli bude objednatelem předána kompletní 

projektová dokumentace pro realizaci díla nejpozději do 1. 3. 2014. Pokud 

tak nebude učiněno, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který 

se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní 

se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla. Za pozdní předání projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli si strany dohodly smluvní pokutu ve výši 

10 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

 

Ukončení díla: 

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat protokol o předání a převzetí díla, 

který obě strany podepíší. Bude obsahovat soupis předaných dokladů, odchylky 

od projektové dokumentace se zdůvodněním jejich vzniku, soupis vad 
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a nedodělků zřejmých při předávání díla s termíny jejich odstranění a další. 

Objednatel převezme dílo, i pokud má drobné vady, které nebrání 

bezproblémovému a bezpečnému užívání předávaného díla. Musí se ovšem 

dohodnout na podmínkách, způsobech a termínech jejich odstranění. Pro tyto 

účely je požadována lhůta maximálně 14 dní od předání díla. V případě, že při 

přejímacím řízení objednatel odsouhlasí jiné termíny, budou zaneseny 

do protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje převzít dokončení 

stavební dílo, i pokud zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem. 

Zhotoviteli z toho ovšem neplynou žádné finanční ani jiné nároky.  

 

2. Nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo bude 

objednateli předán konečný harmonogram stavebních prací respektující sjednané 

termíny. V souladu s ním dále také finanční harmonogram, který lze měnit 

pouze po souhlasu objednatele.  

 

POZN.: Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, parametrech, rozsahu, které jsou 

dány v projektové dokumentaci či smlouvě o dílo, závazných předpisech, 

technických normách, technologických postupech a doporučeních výrobců 

jednotlivých materiálů. Za vadu jsou považovány i estetické nedostatky 

realizovaného díla.  

4 Cena za dílo 

1. Cena předmětu smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 

14. 1. 2014 a podmínek objednatele ze zadávacího řízení. Cena zahrnuje veškeré 

náklady související s realizací díla (i veškeré odběry energií potřebných 

k realizaci díla), provedení testů a zkoušek kvality a parametrů díla, zajištění 

potřebných dokladů a potvrzení nutných pro úspěšné řízení o předání a převzetí 

díla.  

 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že při zpracování své cenové nabídky důkladně 

prošel a zkontroloval celou projektovou dokumentaci a ostatní podklady 

pro provádění díla. Prohlašuje, že je projektová dokumentace kompletní 

a nezjistil v ní žádné chyby či nesrovnalosti. Pokud by se ovšem tyto chyby 
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či nesrovnalosti při provádění díla vyskytly, smluvní strany se dohodly, 

že veškeré náklady spojené s jejich odstranění ponese zhotovitel.  

 

3. Uvedená cena je nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za podmínek 

stanovených smlouvou. 

- Celkem bez DPH  88 470 034 Kč 

- DPH (21 %)   18 578 707 Kč 

- Celkem včetně DPH  107 048 741 Kč 

5 Platební podmínky 

1. Veškeré platby mezi smluvními stranami budou prováděny bezhotovostním 

stykem na základě vystavovaných faktur. Objednatel bude zhotoviteli platit 

pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Objednatel nebude 

zhotoviteli poskytovat zálohy.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena na základě faktur 

vystavovaných jednou za měsíc. Faktura bude vystavená na základě soupisu 

provedených prací a dodávek za fakturované období. Tento soupis bude 

odsouhlasen TDI a bude přílohou faktury.  

 

3. Splatnost faktur je 30 dní od průkazného doručení odsouhlasené faktury 

objednateli. 

 

4. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude v ní zúčtováno 

DPH dle platných předpisů.  

 

5. Objednatel se zavazuje hradit 90% fakturované částky včetně DPH. Zbývajících 

10% částky bude finančním zádržným, kterou objednatel zhotoviteli uhradí 

nejpozději do 30 dnů od odstranění veškerých vad a nedodělků.  
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6 Vícepráce, méněpráce 

1. Pokud budou objednatelem požadovány vícepráce nebo jiné změny, budou 

předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem 

objednatele (TDI) a to ve formě výkazu výměr se současným oceněním 

jednotlivých položek. Kalkulace nákladů za vícepráce bude prováděna 

na základě jednotkových cen v nabídce zhotovitele, případně dle dohodnutých 

cen s využitím normativní základny ÚRS v cenové úrovni platné ke dni podpisu 

smlouvy. Je možné k nacenění výkazu výměr víceprací či změn použít software 

KROS či BuildPower opět v cenové úrovni platné ke dni podpisu smlouvy. 

Pokud objednatel zajistí nižší cenovou nabídku na předložené vícepráce 

či změny, je zhotovitel povinen tyto práce realizovat za cenu předložené 

nabídky.  

7 Spolupůsobení objednatele se zhotovitelem 

Technický a autorský dozor 

1. Na stavbě je zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru 

investora (TDI), který bude dohlížet na průběh výstavby. Kontrolovat, zda jsou 

práce prováděné dle schválené projektové dokumentace, smluvních podmínek, 

technických norem a jiných předpisů. Případné zjištěné nedostatky zapíše 

do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen umožnit TDI kontrolu všech svých 

činností týkajících se zhotovení stavebního díla a činit neprodleně opatření 

k odstranění případných zjištěných závad a nedostatků.  

2. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit výkon autorského dozoru. 

 

Kontrola konstrukcí před zakrytím 

1. Zhotovitel je povinen objednateli před zahájením stavebních prací dodat 

kontrolní a zkušební plán.  

 

2. Konstrukce a práce, které budou v následujícím technologickém kroku zakryty 

nebo znepřístupněny je TDI povinen zkontrolovat a dát písemný souhlas s jejich 

zakrytím ve stavebním deníku. TDI bude neustále přítomen na stavbě, proto 

bude operativně volán ke kontrole v okamžiku, kdy bude potřeba.  
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3. V případě, že došlo k zakrytí konstrukce bez jeho vědomí a kontroly, 

je zhotovitel povinen na vyžádání tyto konstrukce odkrýt, a to na své náklady. 

V případě, že odkrytá konstrukce nebude mít vyhovující parametry 

dle projektové dokumentace, nese náklady zhotovitel.  

 

4. Dosažení předepsaných parametrů konstrukcí a kvality prokáže zhotovitel 

výsledky zkoušek, testů a kontrol. Přehled a výsledky těchto zkoušek, testů 

a kontrol předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla.  

 

5. Objednatel má právo účastnit se zkoušek, testů a kontrol prostřednictvím TDI. 

 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací na stavebním díle až do dne řádného 

odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí stavby 

stavební deník, který bude veden v originále se dvěma průpisy. Do něj bude 

zhotovitel každý den zapisovat všechny důležité skutečnosti a náležitosti 

dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.. 

 

2. Právo provést zápis do stavebního deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele 

a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, dále pracovníci pověření výkonem 

autorského dozoru a zástupci státního dohledu.  

 

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku 

nejpozději do tří pracovních dnů, v případě mimořádné situace ihned. 

 

4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí předkládaných dokladů 

při přejímacím řízení.  

 

Kontrolní dny stavby 

1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude TDI organizovat ve smluvených 

intervalech kontrolní dny stavby. Smluvní strany se dohodly, že tyto dny 

se budou konat vždy 1x týdně v pondělí v 9:00. Jednací místnost zajistí 

zhotovitel.  
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2. Kontrolních dnů se bude účastnit TDI, zodpovědný stavbyvedoucí a zástupce 

objednatele.  

 

3. Opatření, která budou dohodnuta na kontrolním dni, budou zachycena 

v zápisech nebo záznamech z těchto jednání a jdou pro smluvní strany závazná. 

Musí však být v souladu s touto smlouvou. Zápisy nebo záznamy z kontrolních 

dnů je možné zasílat i elektronicky. 

 

Přejímací řízení 

1. Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou 

předloží objednateli minimálně 10 dní před termínem předání díla.  

2. Zhotovitel objednateli předá k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci 

skutečného provedení stavby a další doklady. Jedná se o tyto doklady: 

- Návrh provozního a požárního řádu 

- Dokumentaci skutečného provedení stavby 

- Atesty dodaných materiálů včetně dokladů o shodě 

- Zápisy o tlakových zkouškách 

- Zápisy o zkouškách vodotěsnosti 

- Doklad o zhutnění všech zásypů 

- Doklady o provedení příslušných zkoušek dle ČSN 

- Doklady o akustických měřeních 

- Revizní zprávy o zkouškách zařízení 

- Doklady o uložení odpadu 

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud vady a jejich 

odstraňování brání řádnému a bezpečnému užívání díla. 

 

Rizika a pojištění 

1. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost v případě poškození nebo zničení 

materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, za rozpracovanou 

nebo vybudovanou část díla v okamžiku převzetí díla, dále také za škody 

na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob. 
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2. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za škody na majetku a zdraví třetích osob, 

které by vznikly v důsledku skrytých vad po předání a převzetí díla. Zároveň 

nese odpovědnost za škodu způsobenou činnosti subdodavatelů. 

 

3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží ověřené kopie dokladů o Pojištění 

odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, Pojištění stavebních 

a montážních rizik a Živelní pojištění. 

 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení díla, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

Za nedodržení dílčích smluvených termínů, uhradí zhotovitel smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení. Na toto prodlení musí být 

nejdříve písemně upozorněn ve stavebním deníku a musím mu být poskytnuta 

lhůta 3 dnů na nápravu. V případě dodržení řádného termínu ukončení díla mu 

tyto smluvní pokuty nebudou účtovány.  

 

2. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel 

smluvní pokutu 5000 Kč za každý případ a den prodlení. Stejná smluvní pokuta 

bude uložena i za prodlení s vyklizením staveniště.  

 

3. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy v případech stanovených 

Obchodním zákoníkem, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 10 % 

ze sjednané ceny díla bez DPH. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty budou hrazeny automatickým 

odpočtem z pozastávky.  

8 Záruky 

1. Záruční doba za provedené dílo je stanovena na 60 měsíců. U zařízení, u kterých 

výrobce poskytuje záruku kratší, bude délka záruční doby shodná s dobou 

udávanou výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne převzetí celého díla 
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bez vad a nedodělků. (Seznam těchto zařízení s uvedením záruční doby 

je povinnou součástí zápisu o předání a převzetí díla) 

 

2. Záruční doba začíná běžet dnem podepsáním přejímacího protokolu, v případě 

výskytu vad a nedodělků, dnem jejich odstranění. 

 

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně 

na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě 

objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje 

záruční doba. 

 

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, 

nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. 

 

5. V případě, že vady nemohou být odstraněny a nebrání kolaudačnímu řízení, 

řádnému a bezpečnému provozu a užívání díla a objednatel s tímto stavem 

souhlasí, má zhotovitel povinnost poskytnou adekvátní slevu z ceny díla.  

 

6. V případě, že zhotovitel nesplní stanovené lhůty na odstranění reklamovaných 

vad, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou fyzickou 

či právnickou osobu s tím, že veškeré náklady na odstranění vad uhradí 

zhotovitel.  

9 Vyšší moc 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 

smluvních závazků, jestliže to bylo v důsledku působení vyšší moci. Za vyšší 

moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a v důsledku 

nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které mají 

přímý vliv na plnění díla.  

 

2. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o této skutečnosti 

nejpozději do 5 dnů od data vzniku upozornit druhou smluvní stranu.  

 



215 
 

3. Bude pak uzavřena o vlivu vyšší moci na průběh realizace díla další smluvní 

dohoda.  

10 Platnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci 

smluvních stran. 

11 Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními 

předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

v platném znění. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě 

a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

 

3. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, v platném znění.  

 

4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě. 

 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, 

porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem 

jejich svobodné vůle. 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2014 

 

 

 

 

………….………..........................              .....................................................           

podpis oprávněného zástupce objednatele         podpis oprávněného zástupce zhotovitele 
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Závěr  

V rámci práce jsem se snažil nastínit ve studii realizace hlavních technologických etap 

hlavní části realizace objektu. Jako činnosti pro vypracování technologický předpisů 

byly vybrány ty týkající se realizace monolitického železobetonového skeletu 

a vnitřních omítek, pro které byl vyhotoven kontrolní a zkušební plán, navrhnuta 

vhodná strojní sestava, vypracovány zásady bezpečnosti provádění a posouzen jejich 

dopad na životní prostředí. Dále pak byl vyhotoven projekt zařízení staveniště a plán 

zajištění zdrojů. Z hlediska celého objektu a výstavby byl zhotoven časový 

harmonogram provádění monolitického skeletu a ostatních činností, který určil délku 

výstavby na necelých 20 měsíců v období od dubna 2014 do listopadu 2015. Byl také 

vyhotoven souhrnný rozpočet pro hlavní stavební objekt, který stanovil cenu tohoto 

objektu na 88 470 034 Kč bez DPH a dále propočet dle THU, jehož výše za realizaci 

celé stavby byla stanovena na 92 539 301 Kč bez DPH. Součástí práce je i návrh 

smlouvy o dílo.  
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