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Abstrakt 

 

 Předložená práce pojednává o dostavbě a přestavbě objektu Smrek, sloužícímu 

jako obytný dům na Novém Štrbském Plesu. V práci se řeší hlavní technologické etapy 

výstavby a procesy jim předcházející jako je budování zařízení staveniště nebo návrhy 

strojních sestav pro konkrétní použití. Součástí práce jsou taky časové a finanční plány 

nebo kontrolní plány kvality stavebních procesů. Závěrem je problematika zajištění 

původních základů, řešena technologickým předpisem mikropilotáže a původně 

navržená tepelná minerální izolace, je za pomoci technologického předpisu nahrazena 

stříkanou. 

 

Abstract 

 

 The present work deals with the completion of the construction and alteration of 

object Smrek, serving as a residential building in Nové Štrbské Pleso. The work 

addresses the main phase of construction technology and processes them as the previous 

building site equipment or machine design kits for specific applications. Part of the 

work is too time and financial plans or plans for quality control of construction 

processes. Finally, the issue of ensuring the technological basis for the solution of the 

original prescription of micropills and originally designed thermal mineral insulation 

with the help of technological regulation replaced spraying. 
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1. ÚVOD 
 
 Tato diplomová práce tvoří ucelenou studii přípravy a realizace výstavbového 

projektu, spojeného s asanací stávajícího objektu a částečnou rekonstrukcí stavebních 

konstrukcí. V práci se zaměřuji na vygenerování základních postupů výstavby, s jejich 

další specifikací a s tím spojených finančních, materiálových a v neposlední řadě 

personálních potřeb. V rámci výrobní přípravy stavby předkládám návrh zařízení 

staveniště, pro různé etapy výstavby, včetně potřebných objektů a finančního 

vyhodnocení. Součástí práce je taky dopravní řešení pro pohyb strojů a hladký průběh 

stavby. Vzájemné potřeby zdrojů pro stavbu jsou uvedeny ve finančním a časovém 

plánu, popřípadě v bilanci pracovních sil na jednotlivých dílčích etapách. Pro zajištění 

koordinace prací v průběhu stavby a pro dodržení smluvního termínu dle SoD, slouží 

podrobný časový harmonogram hlavního stavebního objektu. Jelikož se dodavatel 

stavby smluvně zavazuje k dodržení kvality dílčích prací, jako i celého díla, jsou ke 

kontrole vypracovány formuláře pro zajištění požadované jakosti stavebních prací. Tyto 

formuláře se týkají provádění mikropilot pro zajištění části stávajících základů a návrhu 

realizace stříkané tepelné izolace střešních konstrukcí. Tepelná izolace střechy 

z minerálních vláken byla v teoretické rovině nahrazena stříkanou tepelnou izolací. 

Rozhodující hledisko bylo nižší statické zatížení, rychlejší realizace, vyřešení detailů a 

lepší tepelně-izolační vlastnosti. Jelikož se v dnešní době stavební proces neobejde bez 

mechanizace, je součástí práce taky studie návrhu strojní sestavy pro jednotlivé etapy 

výstavby, včetně jejich parametrů, díky čemu je možné na stavbě operativně tyto 

sestavy měnit dle místních podmínek. 
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2.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 

Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 

Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 

Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 

Katastrální území :   Štrbské Pleso 

Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 

Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 

Způsob financování :  soukromé zdroje 

Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 

Celkové náklady stavby :  3 624 000 Eur 
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2.2. Charakteristika objektu 

 

 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 

Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 

objektu. Objekt se skládá ze tří různě vysokých hmot, které jsou zastřešené šikmými 

pultovými střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem a jedním 

podzemním podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické 

podkroví. Nižší objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se 

promítá do celého vnitřního půdorysu, slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. 

Nachází se zde taky technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Pro 

dodatečné parkování jsou před objektem vymezeny 3 parkovací místa. Půdorysně tvoří 

objekt jakoby svázané 3 obdélníky se spojovacím meziprostorem. Jak už bylo zmíněno, 

součástí 1.NP je mateřská školka, která je přístupná pouze vlastním vchodem mimo 

objekt. Přímo na ní navazují venkovní plochy pro sport a zábavu, zde umístněných dětí. 

V přízemí 1.NP také nalezneme skladovací prostory pro vlastníky bytů, o celkové 

výměre 110 m2., skladovací prostory majitele objektu a místnost pro úklid. Výškové 

úrovně spojuje ocelové schodiště s mramorovými stupni, které končí před 

technickým podkrovím nejvyššího objektu. Samozřejmostí je zde taky výtah, který 

končí v 7.NP. Jde o progresivní výtahový systém KONE bez nutnosti budování 

strojovny. Výtah se nachází ve vlastní železobetonové šachtě, v komunikačním jádru 

objektu. 
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2.3. Zásady řešení 

 

 Jelikož se jedná o přestavbu a dostavbu jestvujícího objektu, je v základní části 

výstavby potřeba asanovat tyto konstrukce. Ve stavební přípravě území bude odstraněna 

ornice kolem objektu a vybudováno zařízení staveniště. Podle projektu bouracích prací 

bude stará budova zbourána  a stavební suť odvezena na skládku.  

 V dalším postupu budou následovat zemní práce jako výkop stavební jámy a 

základových rýh, zajištění svahů proti sesunutí a patřičné odvodnění stavební jámy. 

V další etapě budou realizovány základy a mikropilotáže, hrubá vrchní stavba ( svislé a 

vodorovné konstrukce),  zastřešení a dokončovací práce jako jsou úpravy povrchů, 

instalace a podobně. V poslední fázi budou řešeny sadové úpravy kolem objektu a 

drobná architektura. Všechny práce se budou řídit dle zákonu č. 183/2006 Sb. Dále 

budou dodrženy technologické postupy, bezpečnostní požadavky pro práci na staveništi, 

enviromentální požadavky pro výstavbu a budou provedeny kontrolní a zkušební plány. 

 

 
 

2.4. Plošná a prostorová bilance 
 
Zastavěná plocha :     767, 15 m2 

Index zastavěnosti :      0,4 

Obestavěný prostor :     15 395 m3     

Občanská vybavenost MŠ :    239,66 m2 

Venkovní užitkové plochy :    135,91 m2 

Podzemní halová garáž :    829,70 m2 

Počet stání :       31 

Počet stání na terénu :      3 

 
 
     2-pokojové 3-pokojové 4-pokojové  spolu  

Bilance bytových jednotek                 17                     14                     2                 33 

Počet obyvatel                                                                                                           84  
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Bilance ploch  1. PP 1.NP 2.NP 3.NP 4. NP 5. NP 6. NP 7. NP 8.NP 

Úžit. plocha  880,21 653,71 514,2 514,71 508,48 467,66 279,15 142,82 56,46 

Podlažní plocha 950,02 773,23 650,75 650,75 650,75 615,76 408,02 190,05 90,39 

Celk.užit. plocha :         4017,40 m2 

Celk.podl. plocha :        4979,72 m2   

Úžit.plochy bydlení: - 228,88 468,80 469,08 413,57 422,03 201,37 124,70 - 

Loggie :  - 9,74 20,38 20,38 16,72 16,72 6,98 6,98 - 

Sklepy :  - 110,69 - - 49,27 - - - - 

Celkem pro bydlení :       2328,43 m2 

Celkem loggie :        97,9 m2 

Celkem sklepy :        160,39 m2 

 

2.5. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 

SO 01  - Příprava území 

SO 02  - Bytový dům 

SO 03.1 - Přípojka vody a nadzemní požární hydrant 

SO 03.2 - Překládka vodovodu  

SO 04  - Přípojka kanalizace 

SO 05  - Přípojka plynu a plynoinstalace 

SO 06  - Přípojka NN 

SO 07  - Venkovní osvětlení 

SO 08  - Přípojka telefonu 

SO 09  - Komunikace a zpevněné plochy 

SO 10  - Sadové a terénní úpravy 

PS 02  - Výtah 
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2.6. Technické a konstrukční řešení objektu 

 

 Navrhovaný objekt je založen pomoci kombinace roznášecí základové 

železobetonové desky, tloušťky 250 mm a železobetonových základových pasů, o 

rozměrech 600 x 1000 mm. V části půdorysu budou základové pasy podchycené 

mikropiloty. Obvodové nosné zdi a sloupy jsou vzájemně vyarmovány a napojeny na 

základovou desku. Svislý nosný systém objektu je tvořen monolitickými ŽB stěnami a 

stěnovými nosníky o tloušťce 200 mm a v úrovni 1.PP ŽB stěnami o tloušťce 200 a 250 

mm v kombinaci s ŽB monolitickými sloupy kruhového průřezu. Rovněž  konstrukcemi 

ze železobetonu jsou na objektu řešeny stěnky loggiových zábradlí, v tloušťce 120 mm. 

Obvodové parapetní stěny lógií bytových podlaží, o tloušťce 175 mm, jsou navrženy ze 

systému POROTHERM P+D. Požární úseky v monolitických a zděných svislých 

konstrukcích je potřeba dobetonovat, nebo jinak protipožárně utěsnit. Vodorovnou 

nosnou konstrukci tvoří bez-průvlakový monolitický železobetonový strop, 

s oboustranně nosnou deskou, o tloušťce 200 mm. Jediný strop nad 1.PP je posílen 

průvlaky o průřezu 400 x 250 mm, jelikož tvoří nosnou funkci dalších nadzemním pater 

s velkým rozpětím. Mezi horizontální nosní prvky patří také ŽB markýzy nad 1.NP, 

které tvoří vstup do objektu a taky střechu nad vstupem do oddělené části mateřské 

školky. Tato konstrukce je kvůli její vystavení povětrnostním podmínkám a požadavků 

na pohledový beton, realizována z vodostavebního betonu s vyspádováním horní hrany 

pro odvod srážkové vody do žlabu. Spojení různých výškových úrovní je řešeno 

ocelovým schodištěm s mezi-podestami, výtahem a bezbariérový přístup poskytuje taky 

exteriérová rampa. Úpravy povrchů v objektu tvoří u podlah ve většině případů 

betónová mazanina, která je v suterénu řešena vrstvou bezprašného nátěru. Ve 

společních prostorách tvoří nášlapnou vrstvu keramická dlažba a v jednotlivých bytech 

je to plovoucí podlaha. Úprava stěn a stropů je řešena vápenocementovou a 

vápenosádrovou omítkou a v nejvyšších patrech společních prostor SDK podhledem 

s finálním bílým nátěrem. Hlavní střešní plášť nad bytovou částí objektu je tvořen 

soustavou šikmých pultových střech, se spádem 28 až 60 %. Primární nosná konstrukce 

střechy je řešena svařenými rámy z ocelových nosníků HEB 200, které jsou ukládány ve 

směru spádu na stropní ŽB desky. Skladba střechy je nad bytovou částí tvořena 

sestavou titan-zinkový plech, dřevěné bednění, hydroizolace, tepelná izolace se 
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vzduchovou mezerou, latování, parozábrana, ocelové profily, ocelové nosníky a 

protipožární SDK podhled v interiéru. Výplně otvorů bytové částí jsou navrženy jako 

prosklené s dvojitým izolačním sklem a inertním plynem argonem v plastovém rámu a 

to okna, zasklené stěny a dveře se šedou krycí fólií z exteriérové strany. Ostatní výplně 

t.j. dveře jsou v 1.PP řešeny formou protipožárních uzávěrů, v požárních úsecích, 

osazením do ocelových zárubní se samo-zavíračem. Ostatní dveře v 1.NP pro místností 

sklepů jsou ocelové, s požární odolností EI 30D3. Vstupní dveře do jednotlivých bytů 

jsou bezpečnostní, s požární odolností. Rozvody elektřiny a vody objektu jsou vedeny 

v samostatné elektro a instalační šachtě, která propojuje 1.NP- 8.NP a tvoří samostatný 

požární úsek. V 1.PP se nachází elektrozvodna s elektroměry a samostatné bytové 

rozvaděče jsou umístněny přímo v bytech. Plynové instalace se pro potřeby bytů 

neuvažují. Plynem je zásobována pouze kotelna v 8.NP. Plynová přípojka je do kotelny 

vedena v samostatné odvětrávané šachtě, která tvoří opět požární úsek. Kanalizace je 

oddělená s odvodem splaškové, srážkové a vody z výdaje jídel z mateřské školky.   

 

 

2.7. Tepelně technické vlastnosti stěn a otvorů 

  

 Objekt je celoplošně zateplen. Navrhovaná odvětrávaná fasáda z desek MAX 

EXTERIOR je prostřídána s kontaktním zateplovacím systémem, deskami NOBASIL 

z minerální vlny o tloušťce 140 mm, která má součinitel tepelné vodivosti λ < 0, 038 

W/mK. V místech se zvýšenou vlhkostí ( nad otevřenými loggiemi, pod plochou 

střechou, upraveným terénem...) je vhodné k zateplení použit kontaktní zateplovací 

systém z extrudovaného polystyrenu o stejné tloušťce. Střechy nad bytovou částí jsou 

rovněž zatepleny deskami z minerální vlny. Obvodové ŽB podzemní stěny jsou 

opatřeny deskovou izolací z extrudovaného polystyrenu do výšky 1500 mm nad 

terénem, nalepované studeným asfaltem na lokální hydroizolaci z bitumenových pasů a 

chráněny pojistní hydroizolací s přizdívkou. Otvory budou vyplněny plastovými okny a 

dveřmi s izolačním dvojsklem se součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K. 
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2.8. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

 

 Výstavba ani konečné užívání stavby nebude mít vliv na životní prostředí, 

jelikož se jedná o stavbu pro bydlení, bez rizika vzniku nebezpečných odpadů a 

exhalátů v ovzduší. Veškeré vzniklé odpady během výstavby budou tříděny, odvezeny 

na skládku a ekologicky zlikvidovány dle příslušných vyhlášek a nařízení vlády. Pro 

snížení energetické náročnosti bude budova celoplošně zateplena a vybavena okny s 

výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Všechny bytové jednotky nabízí dostatek 

přirozeného denního světla s přímým nebo nuceným větráním.  

 

 

2.9. Dopravní řešení 

 

 Ve stavebním objektu SO 09 – Komunikace a zpevněné plochy, je řešena 

stavební úprava jestvující místní komunikace v délce cca 50 m od současné 

jednosměrné MK po vjezd do garáže navrhované budovy. Součástí je také rekonstrukce 

chodníku v délce cca 17 m v části mimo podzemního podlaží budovy. Příjezd dopravné 

obsluhy k objektu zůstává přes jestvující MK s jednosměrným provozem a přes 

zrekonstruovaný úsek slepé MK. Přístup pro pěší bude zachován původním chodníkem 

kolem hotele Litvor.   

 

 

2.10. Ochrana objektu před škodlivými vlivy 

 

 Radon – v místě stavby je radonové riziko nízké, proto vystačí na jeho eliminaci 

izolace proti tlakové vodě Fatrafol 803. 

 Agresivní podzemní vody – agresivní vlastnosti zvodněného prostředí můžeme 

posuzovat na základě rozboru vzorků podzemní vody ze sondy Š – 2. Výsledkem 

rozboru je fakt, že podzemní vody v smyslu ČSN 73 1215 dle obsahu agresivního CO2 

3,3 mg/l nevytváří agresivní prostředí a ve smyslu ČSN 73 1214 není potřebná ochrana 

betónových konstrukcí pod hladinou podzemních vod. Jelikož sondy z blízkého okolí 
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Štrbského Plesa v minulosti poukazovali, z rozborů podzemní vody dle koncentrace 

CO2, na střední až vysoké agresivní prostředí, doporučuje se v případě narazení na 

podzemí vodu během zemním prací odebrat vzorek a udělat kontrolní rozbor s ověřením 

agresivních vlastností. 

 

 

2.11. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle §169 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb. 
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Koordinační situace stavby se nachází v příloze č.1. „Koordinační situace stavby“ 
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1 Ornice m3 odvezeno na sládku
2 Sypanina m3 odvezeno na skládku
3 Polštéř z kameniva 16-125 m3 zhutněno v tl. 100mm
4 Bednění základů m2 ošetřeno odb. olejem
5 Armatura základů t dodávka včetně mont. mat.
6 Beton základů C25/30 m3 mix 9m3, čer. cca160m3/h
7 Bednění SNK m2 ošetřeno odb. olejem
8 Armatura SNK t dodávka včetně mont. mat.
9 Beton SNK m3 mix 9m3, čer. cca160m3/h

10 Bednění VNK m2 ošetřeno odb. olejem
11 Armatura VNK t dodávka včetně mont. mat.
12 Beton VNK m3 mix 9m3, čer. cca160m3/h
13 Porotherm příčky 115mm m2 uloženo jeřábem po patrech
14 Konstrukce střechy - HEB nosníky t uloženo na staveništi
15 Bednění střechy - desky m3 uloženo na vrchním patru
16 Latování střechy - hranolky m3 uloženo na vrchním patru
17 Střešní krytina - TiZn plech m2 tabule 1000x3000mm
18 Úpravy povrchů - omítka váp.sádrová t strojná, silo o hmotnosti 1t
19 Úpravy povrchů - omítka váp.cementová t strojná, silo o hmotnosti 1t
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5.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 

Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 

Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 

Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 

Katastrální území :   Štrbské Pleso 

Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 

Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 

Způsob financování :  soukromé zdroje 

Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 

Celkové náklady stavby :  3 624 000 Eur 
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5.2. Obecné informace o stavbě 

 

 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 

Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 

objektu. Objekt je založen na kombinaci železobetonové desky a železobetonových 

základových pasech. Půdorysnou část základů tvoří již existující základy patřící staré 

budově, které bude pro vyloučení poškození základové spáry a potřeby únosnosti nové 

budovy s větším zatížením nutno zabezpečit mikropilotáží. Objekt  se skládá ze tří různě 

vysokých hmot z monolitického betonu, které jsou zastřešené šikmými pultovými 

střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem, a jedním podzemním 

podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické podkroví. Nižší 

objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se promítá do celého 

vnitřního půdorysu, slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. Nachází se zde taky 

technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Veškeré obvodové a nosné 

konstrukce jsou z monolitického železobetonu o tloušťce od 200 do 250 mm. Vnitřní 

stěny oddělující loggie od bytových jednotek jsou zděné ze systému POROTHERM 

P+S na MVC. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek POROTHERM P+S o tloušťce 115 

mm. Navržená hydroizolace obaluje spodní stavbu do výšky 250 mm nad rostlý terén a 

je vytažena za tepelnou izolaci. Část tepelné izolace fasády tvoří desky z minerální vlny 

NOBASIL o tloušťce 140 mm s vrchní úpravou silikonovou omítkou vytaženou na 

sklolaminátovou síťku. Druhou část tepelné izolace fasády tvoří systém provětrané 

fasády s pohledovou částí tvořenou laminátovými deskami Max Exterior. Podlaha 

v 1.PP je řešena pomocí strojně vyhlazené betónové mazaniny s protiprašným a oleji 

vzdorným nátěrem. Podlahy sklepů jsou po realizaci tepelné izolace a betónové 

mazaniny opatřeny rovněž bezprašným nátěrem. Finální úpravy podlah jsou ve 

společných prostorách řešeny litým terazzem a keramickou mrazuvzdornou dlažbou. 

V jednotlivých bytech plovoucí laminátovou podlahou. Úpravy povrchů vnitřních stěn a 

stropů tvoří převážně vápenocementová a vápenosádrová omítka, popřípadě SDK 

podhled s finálním nátěrem. 

 

 
 



Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 

 - 30 -     

5.3. Všeobecné pracovní podmínky 

 

 Před zahájením všech etap je nezbytně nutné provést kontrolu provedených prací 

v předchozích etapách. Provedení všech těchto prací se požaduje v kvalitě a rozsahu 

předepsaných projektovou dokumentací, kontrolním plánem a v neposlední řadě 

standardy dohodnutými ve SoD. U etap jež toto vyžadují, je nutné přihlédnout k 

povětrnostním podmínkám a učinit příslušná opatření např. zimní opatření pro betonáž, 

ošetřování betonu v letních měsících, povrchové teploty pro provádění úprav povrchů 

atd. Všechny tyto opatření je nutné napsat do SD. Tyto opatření si může vyžádat TDI a 

při jejich nedodržení je oprávněn provést příslušné kroky dle smluvních vztahů. 

 

 

5.4. Zemní práce 

 

5.4.1. Výpis materiálu, doprava, skladování 

Materál : 

Sejmutí ornice :      313,259 m3 

Výkop stavení jámy :      4319,537 m3 

Výkop základových rýh :     215,8  m3   

Odkopávky a překopávky :     310,496 m3 

 

Doprava : 

 Staveništní doprava bude v etapě zemích prací t.j. sejmutí ornice realizována 

rypadlo-nakladačem CAT. Výkop stavebních jam a rýh zabezpečí kolové rýpadlo CAT 

320D a rýpadlo-nakladač CAT 428E. Odvoz vytěžené zeminy na skládku bude 

zabezpečen nákladními automobily Tatra T815. Ke plynulému odvážení zeminy ze 

staveniště bude potřeba 8 nákladních automobilů. 

 

Skladování : 

 Vytěžená zemina nebude na stavbě skladována. Ke skladovacím účelům 

poslouží skládka zeminy v Mengusovcích, vzdálená od místa staveniště cca 12 km. 

Předpokládaná doba otočení jedné várky se odhaduje na 45 minut. 
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5.4.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 

předchozích etap stavby a dodavatele etapy zemní práce. O převzetí bude udělán zápis 

do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy podmínky stavební připravenosti 

pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD mezi objednatelem a samotným 

zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, které 

provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 

strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního 

pracoviště.  

 

5.4.3. Připravenost stavby 
 
 Součástí přípravy stavby pro realizaci zemních prací jsou bourací práce 

asanovaného objektu a překládka stávajících inženýrských sítí, jejich zaměření a 

označení na povrchu. Přípravné práce zabezpečí dodavatel dle projektové dokumentace 

a projektu organizace výstavby. Podrobnosti o provádění těchto prací nejsou součástí 

této studie. 

 

5.4.4. Připravenost staveniště 
 
 V rámci stavební připravenosti je objednatelem stavebních prací nutno 

zabezpečit připravenost pro navazující etapy výstavby dle požadavků zhotovitele, které 

jsou součástí SoD. Pro etapu zemních prací je potřeba zabezpečit 

 

• Oplocení staveniště 

• Geodetické zaměření a vyznačení všech inženýrských sítí 

• Geodetické vyznačení výkopů stavební jámy 

• Geodetické vyznačení výkopů základových rýh s výškopisem 

• Staveništní přípojku vody a elektrické energie staveništním rozvaděčem 

• Sociální a hygienické zázemí 

• Zpevněné komunikační plochy pro provoz stavebních strojů v rámci stavby 

 

 



Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 

 - 32 -     

5.4.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa : 

Řidič nákladního auta :  1x 

Strojník kolového rýpadla :  1x 

Strojník rýpadlo- nakladače :  1x 

Stavbyvedoucí :   1x 

Pomocný pracovník :   2x 

 

Celkem :    6 osob 

 

 

Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 

pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 

obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 

prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 

oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 

všeobecného charakteru, musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 

činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. 

 

 

5.4.6. Stroje a pracovní pomůcky 

Seznam použitých strojů a nástrojů 

1. Nákladní automobil TATRA 815 

2. Kolové rypadlo CAT M315D 

3. Rypadlo-nakladač CAT 428D 

4. Nivelační přístroj 

5. Nivelační lať 

6. Měřící pásmo 

7. Další stavební nářadí 
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Pracovní pomůcky 

1. Ochranná helma 2. Ochranné brýle 3.  Pracovní rukavice 4. Pracovní obuv        

5. Reflexní oděv 

 

5.4.7. Pracovní postupy 

Realizace zemních prací budou probíhat v následujících bodech 

• V první etapě bude z celého pozemku sejmutá ornice pásovým rypadlo- nakladačem 

CAT v tloušťce 200 mm  

• Ornice bude naložená na nákladní auto Tatra 815 rypadlo-nakladačem CAT 428D 

k odvozu na skládku 

• Následně na to, bude proveden výkop stavební jámy dle projektové dokumentace 

kolovým rypadlem CAT M315D a CAT 428D 

• Výkopek bude přímo nakládán na nákladní automobil k okamžitému odvozu, doba 

naložení by neměla přesáhnout 4 minuty  

• Po naložení nákladního auta bude výkopek převezen na skládku zeminy do 

Mengusovic 

• Svahy stavební jámy budou proti sesunutí vyspadovány dle technických parametrů 

vytěžené zeminy (nesoudržné navážky 1:1, hlinitý písek 1:1,balvanitě-štěrkovité-

hlinité sedimenty morén a fluviální štěrky 1:0,75) 

• V případě možných sesuvů budou po vyhloubení, stěny svahů opatřeny stříkaným 

betonem „torkrétem“ s výztužní kari sítí  

• Po vykopání stavební jámy se začnou realizovat výkopy základových rýh, rypadly 

dle geodetického vytýčení o hloubce 1000 mm a šířce 600 mm. 

• Vytěžena zemina bude přímo nakládána na nákladní automobily a odvážena na 

skládku zeminy 

• Jestvující základy v částí půdorysu budou asanovány a prokopávky a odkopávky 

realizované kolem nich, budou realizovány bez jejich narušení 

• V případě narazení na podzemní vodu, během hloubení, bude tato voda čerpadly 

odváděná do sedimentačních jímek a po očistění do blízkého potoka Milnica 

• Základová rýha musí být chráněna proti poškození a promočení zakrytím 
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5.4.8. Jakost a kontrola kvality 
 
 V rámci realizace zemních prací je potřeba kvalitativně zabezpečit celý průběh 

výstavby. Pro odhalení nedostatků a celkové zhodnocení budou použity kontrolní a 

zkušební plány objednatele, na základě kterých budou vzniklé neshody v kvalitě, 

dodavatelem stavebních prací na vlastní náklady neprodleně odstraněny dle podmínek 

v SoD. 

 

5.4.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 

• Přejímka pracoviště 

• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 

skutečným stavem. 

• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 

• Kontrola pracovních podmínek 

• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

• Kontrola provedené stavební připravenosti 

 

 

5.4.8.2. Mezioperační kontrola 
 

• Průběžná kontrola rozměrů výkopů, především hloubka základových rýh 

• Kontrola neporušení stávajících základových konstrukcí 

• Kontrola neporušení inženýrských sítí nebo jiného vedení 

• Kontrola rozsahu znečišťování příjezdové komunikace 

 

 
5.4.8.3. Výstupní kontrola 

 
• Kontrola shodnosti provedených prací s projektovou dokumentací 

• Kontrola neporušení zákl. rýh 

• Kontrola zabezpečení stěn výkopu proti sesunutí 

• Kontrola znečistění okolí stavby 
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5.5. Základové konstrukce 

 

5.5.1. Výpis materiálu, doprava, skladování 

 

Materiál: 

Mikropiloty :     Beton C25/30 XF1  3,81 m3  

Základová deska :    Beton C25/30   248,623 m3 

Základové pasy :    Beton C25/30   227,363 m3 

Podkladní beton :    Beton C12/15   14,75 m3 

Polštáře pod základy :   frakce 16-125 mm  158,46 m3 

Drenáž základů :    flexodrenážní trubky   132,7 m 

Ocel do betonu :    Ocel 10505   29,7 t  

Bednění základů :    PERI TRIO   791,69 m2 

 

Doprava 

 Doprava čerstvého betonu na staveniště se uskuteční za pomoci auto-

domíchávače. Vnitro-staveništní doprava betonu do základů bude provedena za pomoci 

auto-čerpadla betonu s výložním ramenem. Kamenivo pro zhotovení podzákladových 

polštářů bude na stavbu dovezeno nákladním automobilem s výložníkem. Vnitro-

staveništní dopravu kameniva a oceli do betonu zabezpečí smykem řízený nakladač 

Locust.  

 

 

Skladování 

 Skladování materiálu na staveništi proběhne jen v nevyhnutnou dobu potřebnou 

pro jeho zabudování do konstrukce. Především se předpokládá s uložením výztuže do 

betonu a systémového bednění základů a desek v rámci zařízení staveniště na zpevněné 

a čisté ploše s přístupem pro pomocný manipulátor. Výztuž bude uložena na paletách 

popřípadě jinak oddělena od terénu pro možnost manipulace a zakryta. 
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5.5.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 

předchozích etap stavby a dodavatele etapy základové konstrukce. O převzetí bude 

udělán zápis do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy podmínky stavební 

připravenosti pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD mezi objednatelem a 

samotným zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením 

BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele 

nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního 

pracoviště.  

 

5.5.3. Připravenost stavby 
 
 V rámci další etapy realizace základových konstrukcí se předpokládá již 

částečné dokončení předchozí etapy zemních prací. Stavební jáma je vyspádovaná a 

zabezpečena proti sesunutí stříkaným betonem (torkrétem). V místech lokálního 

porušení vzhledem k zatížení shora jsou zhotoveny zemní kotvy. Základová spára je 

neporušena, vyčištěna a připravená pro realizaci základových konstrukcí. Předpokládá 

se taky vytýčení hlav mikropilot, podchycovaných základů. 

 

5.5.4. Připravenost staveniště 
 
 Pro realizaci základových konstrukcí je nutno zabezpečit potřebné 

požadavky na stavební připravenost. 

 

• Oplocení staveniště, uzamykatelný vstup s vrátnicí 

• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 

• Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 

• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb vrtné soupravy, autodomíchávače, 

manipulátoru 

• Potřebné skladovací plochy materiálu ( převážně pro výztuž, kamenivo) 

• Potřebné skladovací plochy nářadí ( ohýbačky, flexy, svářečky a pod.) 

 

 



Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 

 - 37 -     

5.5.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa : 

Vrtmistr- strojník soupravy:  1x 

Řidič nákladního auta :  1x 

Řidič autodomíchavače :  1x 

Obsluha autočerpadla betonu : 1x 

Strojník manipulátoru :  1x 

Betonář :    3x 

Vazač armatury :   3x 

Pomocný pracovník :   2x 

Mistr :     1x 

Stavbyvedoucí :   1x 

 

Celkem :     15 osob 

 

 

Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 

pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 

obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 

prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 

oděv je individuální, dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 

všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 

činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. 
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5.5.6. Stroje a pracovní pomůcky 

Seznam použitých strojů a nástrojů 

1. Nákladní automobil Tatra T815 

2. Autodomíchavač SCHWING Stetter AM 9C 

3. Autočerpadlo betónové směsi SCHWING S 34 X  

4. Smykový nakladač Locust L 1203 

5. Vrtná mikropilotážní souprava Atlas Copco 

6. Čerpadlo injektážní směsi 

7. Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V 

8. Vibrátor Wacker Neuson M 2000  

9. Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 

10. Další nástroje (lopaty, flexy, kleště, kladiva, vrtačky a pod.) 

 

Pracovní ochranné pomůcky 

1. Ochranná helma 

2. Ochranné brýle 

3. Pracovní rukavice 

4. Pracovní obuv 

5. Reflexní oděv 

6. Svářečská maska 

 

5.5.7. Pracovní postupy 
 
 Navržený objekt je založen pomocí roznášecí základové železobetonové desky 

tloušťky 250 mm a železobetonových základových pásů o rozměrech 600 x 1000 mm. 

V části půdorysu budou jestvující základové pasy podchycené mikropiloty. Mezi 

základovou deskou a základovými pasy probíhá hydroizolace. Před samotnou 

pokládkou hydroizolace musí být na důkladně zhutněném podloží proveden podkladní 

beton o tloušťce 100 mm. Před betonáží základů budou v základových rýhách 

zhotoveny zhutněné polštáře z drceného kameniva frakce 16 – 125 mm a podkladní 

beton C12/15 o tloušťce 100 mm. Obvodové a nosné zdi a sloupy podzemního podlaží 

jsou společně přearmovány se základovou deskou. Projekt hloubkového založení 

pomocí mikropilot bude proveden na základě dodavatelské dokumentace a v souladu 
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s ČSN 73 1002 – Pilotové základy a ČSN EN 14199 – Provádění speciálních 

geotechnických konstrukcí – Mikropiloty. Postup realizací základových konstrukcí je 

rozčleněn do následujících bodů. 

 

• Po provedení mikropilot (TP popsán v samostatné kapitole č. 9 „Technologický 

předpis pro provádění mikropilot) bude zahájeno provádění železobetonového 

základového roštu. 

•  Po příslušné kontrole polohy mikropilot, a zhotovení zhutněných podzákladových 

polštářů z drceného kameniva 16 – 125 mm začneme provádět bednění roštu, 

systémovým bedněním PERI TRIO popřípadě DOKA FRAMEX 

• Před montáži bednění je nutno povrch bednění opatřit odbedňovacím olejem 

• Bednění na vnějším obvodu stavby provedeme do výšky budoucí základové desky, 

na vnitřní straně pouze do výšky roštu a to tak aby nebylo potřeba dalších úprav 

bednění pro betonáž základové desky. 

• Po kontrole rozměrů a stability bednění přistoupíme k provedení podkladního 

betonu o tloušťce 100 mm, na který budeme následně pokládat armaturu. 

• Během zrání podkladního betonu budou na zpevněné a čisté ploše připravovány 

armokoše do základových konstrukcí za pomoci předem navozené armatury 

v požadovaném množství a rozměrech, nutné přesahy a napojení budou realizovány 

na místě  

• Po zatvrdnutí podkladního betonu můžeme do bednění vkládat předem připravené 

armokoše 

• Výztuž je nutno očistit a opatřit distančními podložkami pro zajištění požadovaného 

stupně krytí 

• Po převzetí výztuže TDI je možno přikročit k betonáži. 

• Před betonáži je potřeba odebrat vzorek betonu a udělat na místě zkoušku 

konzistence betonové směsi pomocí tzv. sednutí kužele (Abrams) dle ČSN EN 

12350-2 

• Výsledek zkoušky bude zapsán do SD a po odsouhlasení požadované konzistence 

TDI se začne s betonáží 

• V případě prokázání neshody v konzistenci betónové směsi je vyloučeno v betonáži 

pokračovat  
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•  Při samotné betonáži je potřeba klást důraz na výšku spadu betonu (max. 1,5 m) 

aby nedošlo k jeho rozmíšení 

• Důraz je kladen taky na technologii a konečné zhutnění betonu 

• Po odbednění vnitřních stran pasů můžeme přikročit ke zhutnění prostoru mezi 

roštem vibračním pěchem nebo vibrační deskou, místa kolem bednění se dosypou 

zeminou 

• Po zhutnění provedeme podkladní beton pro hydroizolaci základové desky z betonu 

C 12/16 vyztuženým kari sítí o velikosti ok 150 x 150, kari síť klademe na distanční 

podložky  

• Po uložení kari sítě a jejím převzetí, přistoupíme k betonáži podkladního betonu 

• Jakmile je podkladní beton dostatečně vyzrálí, přistoupí se k pokládce hydroizolace 

Fatrafol 803 2,5 mm. 

• Podklad pod povlakovou  PVC izolaci tvoří dvě vrstvy geotextílie 300g/m2 

• Geotextílie je volně kladena na podkladní beton a na ni je vrstva hydroizolace 

• Jednotlivé pasy hydroizolace jsou k sobě svařeny  svarem s přesahem 

• Po položení izolace a jiskrných zkouškách svarů (dle požadavků TDI) je na povrch 

ukládaná armatura základové desky 

• Pruty armatury jsou vytaženy nad budoucí desku tak aby zabezpečili pevné spojení 

desky a navazujících svislých nosních konstrukcí 

• Jakmile je výztuž převzata, začne se betonáž desky za pomoci čerpadla betonové 

směsi  

• Beton se lije od středu ke krajům, po vrstvách, tak aby se v případě delší 

technologické pauzy zabránilo vzniku pracovních spár 

• Jednotlivé vrstvy se hutní ponorným vibrátorem 

• Výšku desky upravujeme pomocí „kříže“ anebo za pomoci vytyčení roviny laserem.  

a plochu následně stahujeme vibrační lištou. 

• Po betonáži se beton desky ošetřuje kropením min 5 dní a je chráněn před mrazem a 

přímým slunečním zářením, zakrytím. 
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5.5.8. Jakost a kontrola kvality 

 

5.5.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 

• Přejímka pracoviště 

• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 

skutečným stavem. 

• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 

• Kontrola pracovních podmínek 

• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

• Kontrola provedené stavební připravenosti 

 

5.5.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 

nebo posunutí. 

• Kontrola přesnosti a hloubky provedených vrtů mikropilotáží 

• Kontrola správnosti osazení armokošů – zejména kontrola krytí výztuže 

• Kontrola konzistence betonu – zkouška sednutím kužele 

• Kontrola provádění betonáže – čerstvý beton by neměl padat z výšky vyšší než 1,5 

m, jinak by totiž docházelo k rozmíchání betonové směsi. 

• Sledování podmínek betonáže.( déšť, sníh, vítr, mráz) 

• Kontrola provedení bednění – jejich rozměrů, přesnosti provedení – rovinnost a 

svislost. 

• Kontrola uložené výztuže – její shodnost s PD a podpis převzetí výztuže v SD, 

• Kontrola zaklopení bednění – znovu rozměry a stabilita celkové konstrukce. 

• Kontrola uložené geotextílie a hydroizolace 

• Kontrola těsnosti spojů hydroizolace prokázáno tlakovou nebo jiskrnou zkouškou 

• Vizuální kontrola neporušení hydroizolace během armování  
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5.5.8.3 Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 

viditelných konstrukcí.  

• Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s 

projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 

• Kontrola polohy navazujících výztuží. 

• Kontrola rovinnosti základové desky s tolerancí 5 mm na 2 m délky 

• Kontrola povrchu po odbednění – kontrola dodržení krytí výztuže (koukající výztuž) 

• Kontrola ošetřování a ochrany základové desky před poškozením v době zrání 
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5.6. Svislé konstrukce 

 

5.6.1. Materiál, doprava, skladování 

Materiál 

Monolitické železobetonové zdi :  Beton C25/30,   761,87 m3 

Monolitické železobetonové sloupy : Beton C25/30,   7,6 m3 

Železobetonové prefabrikáty :      10,63 m3 

Ocel betonářská :    10505    76,2 t 

Bednění svislých nosních konstrukcí : systémové bednění   8137,6 m2  

Vnitřní zdivo :     POROTHERM 17,5,  3,9 m3 

Příčky :      POROTHERM 11,5,  2353,8 m2 

Přizdívky z cihel vápenopískových:  VPC 240/115mm  404,45 m2 

 

Doprava 

 Doprava materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů jednotlivých 

dodavatelů stavebních hmot a dílců. Vlastní dopravou t.j. nákladním automobilem 

Renault Kerax s valníkem se zvedací rukou bude dováženo systémové bednění PERI 

TRIO přímo od dodavatele bednění, cihly POROTHERM, vápennocementové cihly, a 

jiný materiál potřebný k zabezpečení postupu prací. Čerstvý beton bude dovážen 

kapacitami nedaleké betonárky a rovněž ocelové pruty armatury a prefabrikáty budou 

řešeny cizími zdroji. Vnitrostaveništní dopravu zabezpečí věžový jeřáb např. Liebherr 

65 K , a jiná malá mechanizace jako např. smykem řízený nakladač Locust L1203. Pro 

vyložení nákladu bude použita zvedací ruka nákladního auta Renault Kerax. 

 

Skladování 

 Jelikož parcela nedisponuje velkým místem pro skladovací plochy bude nutno 

dovezený materiál v prvních fázích ihned po vyložení zabudovat do konstrukce. 

Logistika veškerého dovezeného materiálu bude tedy směrovat tímto směrem.  Po 

zhotovení prvních stropů a podstojkování bude možno tyto plochy využit pro 

skladování menšího množství materiálu s důrazem na zabránění přetížení konstrukce. O 

těchto způsobech rozhodne stavbyvedoucí a statik. 
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5.6.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 

předchozích etap stavby a dodavatele etapy svislé nosné a vodorovné konstrukce. O 

převzetí bude udělán zápis do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy 

podmínky stavební připravenosti pro následnou etapu výstavby, dle požadavek SoD 

mezi objednatelem a samotným zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít 

vstupním školením BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu 

generálního dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se 

specifickými riziky konkrétního pracoviště.  

 

5.6.3. Připravenost stavby 
 
 Předpokládáme provedení všech základových konstrukcí -mikropilot, 

železobetonového roštu a desky.Vytažení a ochránění výztuže základové desky, 

vytažení a ochránění hydroizolace dvojí vrstvou geotextílie probíhající spod základové 

desky. Pro vnitrostaveništní manipulaci bude na zpevněném podloží připraven jeřáb. 

Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a 

kontrolními plány, pro zmíněné konstrukce. Polohy veškerých inženýrských sítí budou 

vytyčeny a zřetelně označeny jejich správci. 

 

5.6.4. Připravenost staveniště 
 
 V rámci zajištění stavební připravenosti pro realizaci svislých konstrukcí a 

v návaznosti na vodorovné konstrukce je zapotřebí  

 

• Oplocení staveniště a uzamykatelný vstup s vrátnicí 

• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii staveništním rozvaděčem  

• Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 

• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních strojů a techniky 

• Přistaven a zprovozněn věžový jeřáb se zákl. křížem na úrovni terénu 

• Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 
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5.6.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa  

Řidič nákladního auta     1x 

Řidič autodomíchavače    1x 

Řidič autočerpadla betonu    1x 

Jeřábník      1x 

Betonář      6x 

Tesař       3x 

Zedník       2x 

Vazač armatury     5x 

Pomocný dělník     3x 

Mistr       1x 

Stavbyvedoucí     1x 

 

Celkem      25 osob 

 

 

 

Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 

pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 

obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 

prašností s možnosti odlítávajícího materiálu nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 

oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 

všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 

činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 

pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 

zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 

pracovním postrojem upnutým v nejbližším pevném bodě s brzdičem pádu. 
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5.6.6. Stroje a pracovní pomůcky 

Seznam použitých strojů a nástrojů 

1. Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 

2. Rotační laser HILTI PR 28 

3. Věžový jeřáb Liebherr 65 K 

4. Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C 

5. Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X 

6. Vibrátor Wacker Neuson M 2000 

7. Nákladní automobil Renault Kerax se zvedací rukou 

8. Další nástroje: lopaty, kolečka, závěsné mechanizmy, vodováha, kladivo a pod. 

 

Pracovní ochranné pomůcky 

1. Ochranná helma 

2. Ochranné brýle 

3. Pracovní rukavice 

4. Pracovní obuv 

5. Reflexní oděv 

6. Svářečská maska 

7. Bezpečnostní postroj s brzdičem pádu 

 

 

5.6.7.  Pracovní postupy 
 
 Svislé konstrukce s přímou návaznosti na konstrukce vodorovné, jsou v 

kombinací monolitických a zděných systémů. Celý objekt je tvořen železobetonovým 

skeletem z betonu C 25/30 o tloušťce nosných a obvodových zdí 200 – 250 mm. 

Monolitický skelet je dotvořen vyzdívkou z cihel POROTHERM 17,5 , které tvoří 

předstěnu logií bytových jednotek. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm a 

přizdívky tepelných a hydroizolací jsou z vápenocementových plných cihel. Nosnou 

funkci stropu prvního podzemního podlaží tvoří soustava monolitických 

železobetonových sloupů a průvlaků. 
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5.6.7.1. Obvodové konstrukce ze železobetonu 
 
Postup realizace obvodových konstrukcí bude rozčleněn na následující body : 
 
• Navezení a příprava bednění pro obvodové nosné zdi 

• Postup napojení a vyvázání armatury pro obvodové zdi v pořadí od západní zdi 

objektu přes severní a jižní až k hlavnímu vchodu objektu 

• Po napojení prutů a vyvázaní výztuže jednotlivých úseků zdí zhotovíme 

jednostranné bednění 

• Místa otvorů se vybední klasickým tesařským bedněním pomocí hranolů a lat 

• Po následné kontrole výztuže TDI, bednění zaklopíme a zajistíme šroubtyčemi a 

vzpěrami 

• Pracovní spáry v jednotlivých betonovaných úsecích budou řešeny probíhající 

výztuží bez spárového pásu 

• Boční strana bednění v místě pracovní spáry se utěsní tesařským bedněním a zbylé 

spáry mezi deskami a výztuží budou utěsněny montážní PUR pěnou, rovněž spáry 

mezi bedněním a základové desky se utěsní proti vylití cementové suspenze 

z čerstvého betonu 

• Po kontrole pevnosti a rovinosti bednění se uskuteční betonáž za pomoci 

autočerpadla čerstvého betonu po vrstvách, přičemž shod betonu by měl být tlumen 

a z čím menší výšky 

• Jednotlivé vrstvy betonu budou hutněny ponorným vibrátorem 

• Celý proces probíhá z plošiny se zábradlím, která je součástí systémového bednění 

• Výztuž obvodových zdí pokračuje ven z bednění a probíhá přes stropní desku 1.PP a 

na ní je napojena obvodová zeď 1.NP, celý proces se po realizaci stropní desky nad 

1.PP opakuje 

• S postupem prací bude uvnitř objektu montováno lezecí lešení, které vyústí na každé 

patro. 
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5.6.7.2. Vnitrní nosné konstrukce ze železobetonu 
 
 Realizace vnitřních nosních zdí proběhne obdobně jako realizace zdí 

obvodových. S postupem betonáže obvodových stěn budou vyvázány i vnitřní nosné 

konstrukce jako sloupy a zdi, a po odsouhlasení TDI budou zaklopeny pro betonáž. 

Probíhající hlavní svislá výztuž bude posléze napojena na stropní desku a nosné 

konstrukce dalších podlaží. 

 
 
5.6.7.3 Vnitřní parapetní stěny POROTHERM 
 
 Vnitřní parapetní stěny logií tloušťky 175 mm jsou vyzděny z cihel 

POROTHERM P+D 17,5 (175x375x238) na MVC -2,5. Vyzdění se uskuteční po 

dokončení železobetonového skeletu a částečném odstojkování stropů. Stěny budou 

kotveny pomocí ocelových plechů ob 2 řady k nosní železobetonové zdi. Všechny 

prostupy železobetonových stěn jako i cihelných musí být mezi dvěmi požárními úseky 

protipožárně utěsněny dobetonávkou nebo jiným způsobem, který ovšem umožní 

dilatační posun potrubí. 

 

5.6.7.4. Vnitřní příčky POROTHERM 
 
 Dělící příčky o tloušťce 115 mm v bytové i nebytové části objektu jsou navrženy 

z keramických cihel POROTHERM 11,5 P+D ( 115x500x238) na maltu MVC-2,5. 

V případě, že skladebnost příčkovek není dodržená a bylo by je nutné na stavbě řezat, je 

možné lokálně použít cihlu POROTHERM CDm (240x115x113) na maltu MVC-25, 

kterou je možno klasickým způsobem sekat. Příčky budou vyzděny až po vylití a 

odstojkování stropu před dokončovacími prácemi. Mezeru mezi horní hranou příčky a 

stropu je nutno dilatačně vyplnit dostatečně pružným materiálem aby v případě průhybů 

stropu od nadměrného zatížení nedocházelo k praskání příček. Jako pružný materiál lze 

zvolit například pásky 20 mm z polystyrenu uchyceny stavební PUR pěnou. Kotvení 

příček se bude realizovat pomoci ocelových plechů – kotev , které se umístní na každý 

druhý položený řádek příčky. Spodní část kotvy se uloží do MVC a vrchní přivrtá do 

železobetonové konstrukce. 
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5.6.7.5. Přizdívky hydroizolací a instalační přizdívky 
 
 Přizdívku hydroizolací v spodní části stavby pod terénem tvoří vápenno-písková 

pálená plná cihla, o délce 240 mm a tloušťce 115 mm. Tato přizdívka slouží jako 

ochrana izolací před poškozením zásypy a obsypy, v dalších fázích výstavby a taky 

proti tlakům okolní zeminy na tuto izolaci, co může způsobit její prodření. Přizdívky 

instalačních jader jsou provedeny suchou cestou za použití ocelových profilů a 

sádrokartonových desek. V sádrokartonové zástěně před bytovou jednotkou budou 

umístněna dvířka Meibes se sníženou hranou pro obložení keramickým obkladem.. 

 
 
5.6.8. Jakost a kontrola kvality 

 

5.6.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 

• Přejímka pracoviště 

• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 

skutečným stavem. 

• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 

• Kontrola pracovních podmínek 

• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

• Kontrola provedené stavební připravenosti 

 

5.6.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Kontrola těsnosti bednění 

• Kontrola konzistence betónové směsi 

• Kontrola ukládání a zhutňování čerstvého betonu 

• Kontrola vytýčených bodů pro zdění 

• Kontrola rozměrů otvorů 

• Kontrola rovinosti jednotlivých zděných výšek 

• Kontrola přesnosti zdění 
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5.6.8.3. Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení 

• kontrola shodnosti provedení s projektovou dokumentací 

• Kontrola rovinnosti povrchu  

• Kontrola povrchu pohledového betonu 
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5.7. Vodorovné konstrukce 

 

5.7.1. Výpis materiálu, doprava, skladování 

 

Materiál 

Železobetonové stropy :   Beton C 25/30  945,667 m3 

Železobetonové sloupy :   Beton C 25/30  28,96 m3 

Bednění stropů :    PERI SKYDECK 4294,4 m2 

Výztuž do betonu :    ocel 10505  118,38 t 

Podhledy :     Rigips RF  549,4 m2 

 

 

Doprava 

 Doprava materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů jednotlivých 

dodavatelů stavebních hmot a dílců. Vlastní dopravou t.j. nákladním automobilem 

Renault Kerax s valníkem se zvedací rukou bude dováženo systémové bednění PERI 

SKYDECK přímo od dodavatele bednění, podhledy Rigips a jiný materiál potřebný 

k zabezpečení postupu prací. Čerstvý beton bude dovážen kapacitami nedaleké 

betonárky a rovněž ocelové pruty budou řešeny cizími zdroji. Vnitrostaveništní dopravu 

zabezpečí věžový jeřáb např. LIEBHERR 65 K , a jiná malá mechanizace. Pro vyložení 

nákladu bude použita zvedací ruka nákladního auta Renault KERAX. 

 

Skladování 

 Jelikož parcela nedisponuje velkým místem pro skladovací plochy bude nutno 

dovezený materiál v prvních fázích ihned po vyložení zabudovat do konstrukce. 

Logistika veškerého dovezeného materiálu bude tedy směrovat tímto směrem.  Po 

zhotovení prvních stropů a podstojkování bude možno tyto plochy využit pro 

skladování menšího množství materiálu s důrazem na zabránění přetížení konstrukce. O 

těchto způsobech rozhodne stavbyvedoucí a statik. 
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5.7.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 

předchozích etap stavby a dodavatele etapy svislé nosné a vodorovné konstrukce. O 

převzetí bude udělán zápis do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy 

podmínky stavební připravenosti pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD 

mezi objednatelem a samotným zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít 

vstupním školením BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu 

generálního dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se 

specifickými riziky konkrétního pracoviště.  

 

5.7.3. Připravenost stavby 
 
 Předpokládáme provedení obvodových a nosních stěn a sloupů 1.PP s vytažením 

výztuže nad tyto konstrukce pro napojení na stropní desku. Veškeré tyto práce budou 

provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a kontrolními plány pro zmíněné 

konstrukce. Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny 

jejich správci 

 

5.7.4. Připravenost staveniště 
 
 V rámci zajištění stavební připravenosti pro realizaci vodorovných konstrukcí a 

v návaznosti na svislé konstrukce následujících pater je zapotřebí:  

 

• Oplocení staveniště a uzamykatelný vstup s vrátnicí 

• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii staveništním rozvaděčem  

• Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 

• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních strojů a techniky 

• Přistaven a zprovozněn věžový jeřáb se zákl. křížem na úrovni terénu 

• Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 

• Čistý povrch bez mechanických nečistot a zbytkového materiálu základové desky 

jak i jednotlivých stropů navazujících pater 

 
 



Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 

 - 53 -     

5.7.5. Personální obsazení 
 

Pracovní četa  

Řidič nákladního auta     1x 

Řidič autodomíchavače    1x 

Řidič autočerpadla betonu    1x 

Jeřábník      1x 

Tesař       3x 

Betonář      6x 

Vazač armatury     5x 

Pomocný dělník     5x 

Mistr       1x 

Stavbyvedoucí     1x 

 

Celkem      25 osob 

 

 
 
 
Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 

pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 

obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 

prašností s možnosti odlítávajícího materiálu nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 

oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 

všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 

činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 

pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 

zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 

pracovním postrojem upnutým v nejbližším pevném bodě s brzdičem pádu. 
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5.7.6. Stroje a pracovní pomůcky 

Seznam použitých strojů a nástrojů 

1. Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 

2. Rotační laser HILTI PR28 

3. Věžový jeřáb Liebherr 65 K 

4. Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C 

5. Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X 

6. Vibrátor Wacker Neuson M 2000 

7. Vibrační lať Wacker Neuseon P 35 A 

8. Nákladní automobil Renault Kerax se zvedací rukou 

9. Další nástroje: lopaty, kolečka, závěsné mechanizmy, vodováha, kladivo a pod. 

 

Pracovní ochranné pomůcky 

1. Ochranná helma 

2. Ochranné brýle 

3. Pracovní rukavice 

4. Pracovní obuv 

5. Reflexní oděv 

6. Svářečská maska 

7. Bezpečnostní postroj s brzdičem pádu 
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5.7.7. Pracovní postupy 

 
• Stropy jsou řešeny jako monolitické železobetonové bezprůvlakové obousměrně 

nosné desky o tloušťce 220 mm, u stropů 1.PP jsou desky posíleny průvlaky o 

rozměrech 400 x 250 mm 

• Stropy budou prováděny do systémového bednění PERI SKYDECK, kde jsou 

výhodné zejména padací hlavy, které umožňují rychlé a včasné odbednění. 

• Systém bednění se skládá ze stojek, nosníků a desek + pochozí rampy se zábradlím 

• Po postavení systémového bednění, jeho utěsnění a opatření odbedňovacím olejem, 

můžeme přistoupit k položení armatury – nejprve položíme výztuž průvlaků v 1.PP, 

kterou propojíme s výztuží horní desky. 

• Výztuž desky provádíme od spodního okraje vymezenou distančníky, potom 

uložíme výztuž k hornímu okraji. 

• Před betonáží je třeba výztuž řádně ukotvit aby nám vlivem vibrací nevyplavala 

• Výztuž převezme TDI a udělá se zápis do SD. 

• Betonáž provádíme za pomocí čerpadla betonové směsi, dokud je to vertikálně 

možné, posléze použijeme násypný koš zvedaný věžovým jeřábem 

• Beton je rozprostírán od středu, k okrajům bednění po vrstvách, ihned po nalití na 

desku aby nedošlo k vysokému lokálnímu zatížení desky 

• Hutníme pomocí ponorného vibrátoru  

• Závěrečná úprava povrchu bude provedena pomocí vibrační lišty. 

• Čerstvý beton je nutné ošetřovat dle teploty – ochrana před nadměrným vysycháním 

vlivem vysokých teplot nebo naopak zamezení nadměrné ztrátě hydratačního tepla 
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5.7.8. Jakost a kontrola kvality 

 

5.7.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 

• Přejímka pracoviště 

• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 

skutečným stavem. 

• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 

• Kontrola pracovních podmínek 

• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

• Kontrola provedené stavební připravenosti 

 

 

5.7.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 

nebo posunutí. 

• Kontrola správnosti osazení výztuže– zejména kontrola krytí výztuže, přesahy, 

počty prutů a pod. 

• Kontrola výškového usazení bednění pomocí nivelačního přístroje 

• Kontrola provedení bednění – jejich rozměrů, přesnosti provedení – rovinnost a 

svislost. 

• Kontrola zaklopení bednění – znovu rozměry a stabilita celkové konstrukce 

• Kontrola konzistence betonu – zkouška sednutím kužele nebo rozlitím. 

• Kontrola provádění betonáže – čerstvý beton by neměl padat z výšky vyšší než 1,5 

m, jinak by totiž docházelo k rozmíchání betonové směsi. 

• Sledování podmínek betonáže.( déšť, sníh, vítr, mráz) 
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5.7.8.3 Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 

viditelných konstrukcí.  

• Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s 

projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 

• Kontrola polohy navazujících vertikálních výztuží. 

• Kontrola rovinnosti stropní desky s tolerancí 5 mm na 2 m délky 

• Kontrola povrchu po odbednění – kontrola dodržení krytí výztuže (koukající výztuž) 

• Kontrola ošetřování a ochrany základové desky před poškozením v době zrání 
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5.8. Zastřešení 

 

5.8.1. Výpis materiálu, doprava, skladování 

 

Materiál 

Nosná konstrukce střechy :   Nosníky HEB 200  29,65 t 

Ztužující konstrukce střechy :  Nosníky U 220  6,4 t 

Dřevěné konstrukce :    Hranoly a desky  23,4 m3 

Střešní krytina     TiZn plech Rheinzink  654,5 m2 

 

 

Doprava 

 Doprava materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů jednotlivých 

dodavatelů stavebních hmot a dílců. Vlastní dopravou t.j. nákladním automobilem 

Renault Kerax s valníkem se zvedací rukou bude dováženo dřevěné bednění střechy, 

tepelné izolace, podhledy Rigips a jiný materiál potřebný k zabezpečení postupu prací 

zastřešení. Ocelové konstrukce a střešní krytina budou dodávány dodavatelem střešní 

konstrukce na nákladních automobilech. Vnitrostaveništní dopravu zabezpečí věžový 

jeřáb např. Liebherr 65 K a jiná malá mechanizace jako např. smykem řízený nakladač 

Locust L1203. Pro vyložení nákladu bude použita zvedací ruka nákladního auta Renault 

Kerax. 

 

Skladování 

 Jelikož parcela nedisponuje dostatečným místem pro skladovací plochy bude 

nutno dovezený materiál v prvních fázích ihned po vyložení zabudovat do konstrukce. 

Logistika veškerého dovezeného materiálu bude tedy směrovat tímto směrem.  Po 

zhotovení prvních stropů a podstojkování bude možno tyto plochy využit pro 

skladování menšího množství materiálu s důrazem na zabránění přetížení konstrukce. O 

těchto způsobech rozhodne stavbyvedoucí a statik. 
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5.8.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 

předchozích etap stavby a dodavatele etapy svislé nosné a vodorovné konstrukce. O 

převzetí bude udělán zápis do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy 

podmínky stavební připravenosti pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD 

mezi objednatelem a samotným zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít 

vstupním školením BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu 

generálního dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se 

specifickými riziky konkrétního pracoviště.  

 

5.8.3. Připravenost stavby 
 
 Předpokládáme provedení obvodových a nosních stěn a sloupů, provedení 

vodorovných konstrukcí většiny pater a nosné konstrukce nejvyšších pater pro uchycení 

střešních vazníků. Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené 

technologickými předpisy a kontrolními plány pro zmíněné konstrukce. Polohy 

veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich správci 

 

5.8.4. Připravenost staveniště 
 
 V rámci zajištění stavební připravenosti pro realizaci střešních konstrukcí 

v návaznosti na stropní konstrukce nejvyšších pater je zapotřebí 

 

• Oplocení staveniště a uzamykatelný vstup s vrátnicí 

• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii staveništním rozvaděčem  

• Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 

• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních strojů a techniky 

• Přistaven a zprovozněn věžový jeřáb se zákl. křížem na úrovni terénu 

• Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 

• Čistý povrch bez mechanických nečistot a zbytkového materiálu popřípadě bednění 

na povrchu stropní desky 

. 
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5.8.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa  

Řidič nákladního auta     1x 

Jeřábník      1x 

Montážní pracovník     5x 

Klempíř      3x 

Pomocný dělník     3x 

Mistr       1x 

Stavbyvedoucí     1x 

 

Celkem      15 osob 

 

 
 
Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 

pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 

obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 

prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 

oděv je individuální, dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 

všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 

činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 

pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 

zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 

pracovním postrojem upnutým v nejbližším pevném bodě s brzdičem pádu. 
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5.8.6. Stroje a pracovní pomůcky 

Seznam použitých strojů a nástrojů 

1. Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 

2. Rotační laser HILTI PR28 

3. Věžový jeřáb Liebherr 65 K 

4. Nákladní automobil Renault Kerax se zvedací rukou 

5. Vsazovací přistroj HILTI DX 860 ENP 

6. Motorová pila STIHL 

7. Horkovzdušná pistole pro svařování 

8. Svařovací invertor ORION 150E 

9. Další nástroje: lopaty, kolečka, závesné mechanizmy, vodováha, kladivo a pod. 

 

Pracovní ochranné pomůcky 

1. Ochranná helma 

2. Ochranné brýle 

3. Pracovní rukavice 

4. Pracovní obuv 

5. Reflexní oděv 

6. Svářečská maska 

7. Bezpečnostní postroj s brzdičem pádu 
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5.8.7. Pracovní postupy 
 
 Hlavní střešní plášť objektu tvoří soustava šikmých pultových střech se spádem 

28,1% až 59,8%. Primární nosná konstrukce střech pozůstává ze svařených rámů 

z ocelových nosníků HEB 200, které jsou ukládány ve směru spádu střechy na stropní 

železobetonové desky. Sekundární nosní konstrukci tvoří ukládané RAN profily. Na 

této profily je ukládaná skladba střešního pláště jako parozábrana, tepelná izolace, 

hydroizolace, dřevěné bednění a titan-zinkový plech s dvojitou drážkou. Postup 

realizace střešní konstrukce včetně střešního pláště je popsán v nesledujících bodech. 

 

• Vertikální doprava nosníků za pomoci jeřábu na poslední patra objektu 

• Montáž ocelových vazníků do železobetonové konstrukce za pomoci šroubovacích 

kotev 

• Montáž RAN profilů na ocelové střešní vazníky nastřelováním pomocí nýtů 

• Pokládka parotěsné fólie lepením, s přesahy opatřeny parotěsnou páskou 

• Montáž distančníků na RAN profily parotěsným spojem 

• Pokládka teplené izolace v tloušťce 160 mm s vystřídáním podélných a příčných 

spár na pero a drážku 

• Pokládka druhé vrstvy tepelné izolace v tloušťce 80 mm 

• Pokládka jednotlivých pásů hydroizolace spájených svařováním horkým vzduchem 

• Hydroizolace se klade podélně ve sklonu střechy 

• Připevnění kontralatí na distančníky vruty, přes hydroizolaci pro její fixaci 

• Zaklopení bednění fošny nebo deskami vruty ke kontralatím s vystřídáním spár 

• Upevnění střešní krytiny – titan-zinkového plechu pomoci pevných nebo posuvných 

příponek, dimenze příponek se urči podle zatížení střechy větrem 

• Spoje jednotlivých pásů plechů se uskutečňují pomoci dvojité stojaté drážky 
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5.8.8. Jakost a kontrola kvality 
 
 
5.8.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 

• Přejímka pracoviště 

• Kontrola projektové dokumentace –kontroluje se její úplnost a souhlas se 

skutečným stavem. 

• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 

• Kontrola pracovních podmínek 

• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

• Kontrola provedené stavební připravenosti 

 

 

5.8.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Kontrola správného usazení ocelových vazníků 

• Kontrola kotvení vazníků 

• Kontrola ukládání střešního pláště 

• Kontrola těsnosti hydroizolace – jiskrová zkouška 

• Kontrola provedení bednění 

• Kontrola provedení střešní krytiny, dvojité stojaté drážky 

 

5.8.8.3. Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení 

• kontrola shodnosti provedení s projektovou dokumentací 

• Kontrola dodržení konstrukce detailů 

• Kontrola těsnosti střechy – namočením 
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6.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 

Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 

Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 

Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 

Katastrální území :   Štrbské Pleso 

Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 

Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 

Způsob financování :  soukromé zdroje 

Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 

Celkové náklady stavby :  3 624 000 Eur 
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6.2. Charakteristika objektu 
 
 
 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 

Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 

objektu. Objekt se skládá ze tří různě vysokých hmot, které jsou zastřešené šikmými 

pultovými střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem a jedním 

podzemním podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické 

podkroví. Nižší objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se 

promítá do celého vnitřního půdorysu slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. 

Nachází se zde taky technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Pro 

dodatečné parkování jsou před objektem vymezeny 3 parkovací místa. Půdorysně tvoří 

objekt jakoby svázané 3 obdélníky se spojovacím meziprostorem. Jak už bylo zmíněno, 

součástí 1.NP je mateřská školka, která je přístupná pouze vlastním vchodem mimo 

objekt. Přímo na ní navazují venkovní plochy pro sport a zábavu zde umístněných dětí. 

V přízemí 1.NP také nalezneme skladovací prostory pro vlastníky bytů o celkové 

výměre 110 m2., skladovací prostory majitele objektu a místnost pro úklid. Výškové 

úrovně spojuje ocelové schodiště s mramorovými stupni, které končí před 

technickým podkrovím nejvyššího objektu. Samozřejmostí je zde taky výtah, který 

končí v 7.NP. Jde o progresivní výtahový systém KONE bez nutnosti budování 

strojovny. Výtah se nachází ve vlastní železobetonové šachtě v komunikačním jádru 

objektu. 
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6.3. Charakteristika staveniště 
 
 
 Pozemek určený na přestavbu a dostavbu jestvujícího objektu Smrek se nachází 

na území Vysoké Tatry, v místě Nové Štrbské Pleso. Projektovaná stavba je umístněna 

na pozemcích stavebníka a je ohraničena 

• na východní straně pozemkem hotelu Litvor 

• na jižní straně pozemkem vyhrazeným na bytovou výstavbu 

• na jihozápadní straně potokem Mlynica 

• na západní a severní straně lesným porostem 

 

 Pozemek se rozprostírá v kopcovitém terénu s nejužší částí na severní straně a 

rozšířením na jižní a jihovýchodní stranu, kde jsou navrženy vlastní objekty bytového 

domu. Přístup do areálu pro pěší vede ze severní strany asfaltovým chodníčkem 

se schodky, vedle dlážděného parkoviště. Chodník překonává značný výškový rozdíl. 

Přístup vozidel je možný odbočením z Cesty svobody a navazující asfaltovou cestou 

vedoucí mezi objektem hotele Litvor a betónovým hřištěm k východní hranici pozemku. 

Nejvyšší část pozemku je na severní straně. V místě napojení chodníku na veřejnou 

komunikaci je výšková kota na úrovni 1306,46 m.n.m, výšková kota severního okraje 

činí 1303,80 m.n.m. a nejnižší kota na jižní straně je 1293,25 m.n.m. Terén v místě 

plánované stavby je svahovitý, s převýšením 4 až 6 m. 

 Povrch pozemku tvoří trávnatý porost, na části pozemku se nacházejí dřeviny. 

Výstavba nebude vyžadovat výrub zeleně, která se nachází jenom v severní částí 

parcely. Dřeviny v těsné blízkosti stavby budou během výstavby chráněny před 

poškozením bedněním nebo ohrazením.   
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6.4. Základní koncepce zařízení staveniště 
 
 
 Výstavba objektu proběhne dodavatelským způsobem přičemž práce musí 

probíhat bez omezení cestní dopravy do hotelu Litvor. 

 Staveniště pro výstavbu bude odevzdané stavebníkem (investorem) a převzaté 

zhotovitelem stavby v celém rozsahu a ve stejném termínu. Ke dni odevzdání a převzetí 

staveniště, stavebník zabezpečí prostřednictvím odborně způsobilého geodeta zaměření, 

vytyčení a vyznačení všech inženýrských sítí a podzemních objektů, nacházejících se na 

staveništi. Zároveň stavebník určí i místa pro odběr elektrické energie a vody pro 

stavební účely jako i místo pro odvedení odpadových vod. Určí se místo pro vjezd a 

výjezd dopravních vozidel. Po převzetí staveniště se vybuduje jeho oplocení včetně 

vstupů na staveniště. Rozsah zařízení staveniště pro jednotlivé etapy výstavby je uveden 

ve výkresových přílohách „Zařízení staveniště“I – V. 

 Na začátku stavby budou realizovány překládky inženýrských sítí a odběrné 

místa elektrické energie a vody pro stavební účely. Následně se začnou zemní práce a 

práce spojené se zakládáním nového objektu. Vykopaná zemina se bude odvážet 

nákladními automobily na řízenou skládku stavebního odpadu do Mengusovic. Při 

výjezdu nákladních aut ze staveniště, musí být zabezpečeno čištění kol automobilů, jako 

i čištění komunikace. 

  Pro vnitrostaveništní dopravu materiálu bude použito pevného věžového jeřábu 

a pozdější vertikální přepravu osob zabezpečí lezecí lešení nebo stavební výtah. Pro 

potřeby hygienického a sociálního zázemí staveniště a uskladnění drobného nářadí a 

materiálu, budou na staniště dovezeny mobilní buňky. Rozměry buněk vyhovují povaze 

jejího použití a počtu pracovníků pohybujících se na stavbě. Zabezpečení staveniště 

bude realizováno pomoci mobilního oplocení s výškou minimálně 1,8 m. Při vstupu na 

staveniště bude osazena tabule s identifikačními údaji o stavbě, označením její 

legalizace a tabule s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Na staveniště 

bude materiál dovážen jen v takovém množství, který se bezprostředně zabuduje do 

objektu. V pozdějších fázích výstavby je možné materiál ukládat na stropní konstrukce 

jednotlivých podlaží objektu. Stropy musí být podstojkovány. Doprava bude řešena 

přímým příjezdem na staveniště odbočením od Cesty svobody po asfaltové komunikaci 

mezi hotelem Litvor. Jelikož je tahle cesta jednosměrná, cesta ze staveniště povede 

opačným směrem kolem hotelu Borovice. Dopravní trasy jsou znázorněny v DŘS. 
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6.5. Objekty zařízení staveniště 

 

6.5.1. Stavební buňky 

Obytná buňka – FAGUS FA 601 E 

 Zdvojená obytná buňka FA 601 E bude sloužit jako zázemí pro stavbyvedoucího 

a mistra. Rovněž díky její velikosti, zde bude možno vykonávat porady a kontrolní dny 

s investorem a subdodavateli. Nespojené buňky budou využívány jako šatny pro 

dělníky. 

 

Parametry:  

• D/Š/V : 6058 x 2438 x 2600 mm – 1modul 

• Ocelová konstrukce : svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 

• Podlaha : nosníky, pozink. plech, minerální vata, dřevotřísková deska 

•  Obvodové stěny : nosníky, pozink.plech, minerální vata,dřevotřísková deska 

• Střecha : pozink.plech,minerální vata, PE fólie, dřevotřísková deska tl. 10 mm  

• Dveře : jednokřídlé, pozinkované, izolované 

• Okna : standardně plastová 1800*1200 mm s venkovní roletou a pojistkou 

• Elektroinstalace : dle ČSN 400/230V, venkovní připojovací zástrčka, elektrický 

rozvaděč AP, proudový chránič, pojistková skříň 

• Topení : nástěnný konvektor s regulátorem teploty a termostatem 
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Sanitární buňka FAGUS FA 601 C2 a FA 601 C3 
 
 WC a sprchy budou řešeny pomocí 2 ks sanitárních buněk. V jedné budou 
umyvadla a sprchy a ve druhé umyvadlo, záchody a pisoáre. 
 
Parametry:  
 

• D/Š/V : 6058 x 2438 x 2600 mm – 1modul 

• Ocelová konstrukce : svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 

• Podlaha : nosníky, pozink. plech, minerální vata, dřevotřísková deska 

•  Obvodové stěny : nosníky, pozink.plech, minerální vata,dřevotřísková deska 

• Střecha : pozink.plech,minerální vata, PE fólie, dřevotřísková deska tl. 10 mm  

• Dveře : jednokřídlé, pozinkované, izolované 

• Okna : standardně plastová 1800*1200 mm s venkovní roletou a pojistkou 

• Elektroinstalace : dle ČSN 400/230V, venkovní připojovací zástrčka, elektrický 

rozvaděč AP, proudový chránič, pojistková skříň 

• Topení : nástěnný konvektor s regulátorem teploty a termostatem 

• Přípojka vody 

• Přípojka kanalizace 
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Skladové kontejnery S1 

 Skladové kontejnery (2ks) budou sloužit z zabezpečení drobného nářadí a 

pomocného materiálu. Kontejnery budou uzamykací s visacím zámkem. 

 

Parametry :  

• D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

• Ocelová konstrukce: svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 

• Podlaha: nosníky s pozink.plechem tl. 3 mm, vodovzdorná překližka tl. 18 mm, 

dřevo tl. 22 mm 

• Obvodové stěny a střecha: trapézový pozinkovaný plech tl. 1,3-1,5 mm, boční 

stěny mají větrací otvory 

• Vrata: dvoukřídlé, jištěné uzavíracími tyčemi s bezpečnostní klapkou 
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6.5.2. Návrh počtu buněk pro jednotlivé hlavní etapy 
 
Buňky řídících pracovníků zůstávají nezměněny po všechny etapy. 

Stavbyvedoucí a mistr     2 x 15 m2 2 buňky 

 

Buňky pro kmenové dělníky dle etap 

Zemní práce 

Dělník 6x      6 x 1,5 m2 1 buňka 

Základy 

Dělník 15x      15 x 1,5 m2 2 buňky 

Svislé konstrukce 

Dělník 25x      25 x 1,5 m2 3 buňky 

Vodorovné konstrukce 

Dělník 25x      25 x 1,5 m2 3 buňky 

Zastřešení 

Dělník 15x      15 x 1,5 m2 3 buňky 

 

Plocha buňky      15 m2 / ks 

Užitný prostor šatny     1,5 m2 / os  ( 1,25 x 1,25 m ) 

 

Optimalizace počtu buněk pro jednotlivé hlavní etapy 

 Vzhledem k spočítaným parametrům provedeme zařízení staveniště buňkami ve 

dvou kolech a to pro zemní práce, kdy budou dovezeny buňky vedoucích pracovníků, 

sanitární buňka a buňka pro dělníky. V druhém kole budou dovezeny další 2 buňky pro 

dělníky a jedna sanitární buňka, které se již nebudou odvážet s ohledem na počet 

pracovníků ostatních etap výstavby. Díky dostatku hygienického zázemí se v případě 

navýšení pracovníků dovezou jen potřebné buňky pro šatny.  
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6.5.3. Oplocení 

Neprůhledný mobilní plot CITY  

 Robustní, neprůhledné oplocení vhodné na stavby v centrech měst. Zamezuje 

pohledu na stavby, zachycuje nečistoty unikající ze staveb. Jednotlivé panely jsou 

spojeny bezpečnostními svorkami.       

 Uspořádání oplocení staveniště je patrné z  přílohy č.2,3,4,5  „Situace zařízení 

staveniště etapa I, „Situace zařízení staveniště etapa II, „Situace zařízení staveniště 

etapa III,IV a „Situace zařízení staveniště – etapa V“. 

Parametry : 

• 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 

Celková délka oplocení staveniště       210 m 

Minimální výška oplocení        min. 1,8 m  
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6.5.4. Komunikace a jiné zpevněné plochy 
 
 Komunikace pro provoz nákladních vozidel a jiných prostředků na staveniště 

budou využívány stávající, asfaltové, odbočením z Cesty svobody a napojením se na 

komunikaci mezi hotelem Litvor. Výjezd bude opačným směrem, pokračováním 

jednosměrné cesty ulicí Športová kolem hotele Borovica, až na hlavní silnici. Pro 

zázemí buněk popřípadě menšího množství materiálu budou využívány stávající 

zpevněné asfaltové a betónové plochy. Buňky se odstraní až při dokončovacích pracích, 

sadových úpravách a likvidaci zařízení staveniště.  

 

 

 

6.6. Nasazení strojní techniky 

 

 Pro vybudování zařízení staveniště včetně připojení na odběrná místa elektřiny, 

vodovodu a kanalizace, bude zapotřebí níže uvedená strojní technika a jiné vybavení. 

 

Seznam použitých strojů a nástrojů 

1. Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 

2. Nákladní automobil Renault Kerax se zvedací rukou 

3. Nákladní automobil Tatra 815 

4. Rypadlo-nakladač CAT 428D 

5. Jiné nářadí – vázací prostředky, ruční elektrické nářadí, kolečka .. 
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6.7. Zdroje pro stavbu 

 

6.7.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 

Vežový jeřáb LIEBHERR 65 K    34 kW 

Stavební výtah NOV 1000D 1 ks (předpoklad)  15 kW 

Malá mechanizace      20 kW 

Osvětlení venkovní      4 kW 

Osvětlení a vytápění ( buňky )    18 kW 

Ostatní        20 kW 

 

Celkový příkon el. spotřebičů :    111 kW 

Koeficient ztráty vedení :     1,1 

Koeficient současnosti el. motorů :    0,7 

Koeficient současnosti vnitřního osvětlení :   0,8    

Koeficient současnosti venkovního osvětlení :  1,0 

 

Výpočet nutného příkonu elektrické energie 

P = 1,1 x √( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 +1,0 x P3)² + (  0,7 x P1 )² 

 

Nutný minimální příkon přípojky 

P = 1,1 x √ ( 0,5 x 89 + 0,8 x 18 + 1,0 x 4 ) + ( 0,7 x 89 )² 

P = 97,38 kW = 97,38 kVA 

Pro elektropřípojku je zapotřebí 100kVA transformátor v těžišti odběru 

 

Zásobování staveniště elektrickou energií 

 Elektrická energie bude odebírána z jestvující rozvodné a jistící skříně, 

umístněné při komunikaci severně od staveniště. Z této skříni bude elektrická energie 

vedena el. vedením k dočasnému místu odběru elektrické energie za pomoci 

zakopaných a chráněných kabelů. Na oploceném staveništi bude umístněn hlavní 

staveništní rozvaděč opatřen hlavním vypínačem, do kterého bude napojeno několik 

dalších rozvaděčů pro potřeby stavby. 
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6.7.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 

VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody MJ  Spotřeba l/den Počet MJ Celkem 

Výroba malty  m3  400  0,4   

Ošetřování betonu  m3  700  0,7   

Mytí vozidel  m3  1100  1,1   

SOUČET        2,1 m3 
 

VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 

Potřeba vody MJ  Spotřeba l/den Počet MJ Celkem 

Hygienické účely  m3  650  0,65   

SOUČET        0,65 m3 
 

VODA PRO ÚDRŽBU 

Potřeba vody MJ  Spotřeba l/den Počet MJ Celkem 

Umývání pomůcek  m3  300  0,3   

SOUČET        0,3 m3 
 
Sekundová spotřeba vody - výpočet 

Qn = (Pn x Kn / t x 3600)   [[[[l/s]]]] 
 
Qn = (2100 x 1,6 + 650 x 2,7 + 300 x 1,25) / 8 x 3600 = 0,2 [[[[l/s]]]] 
 

Qn  sekundová spotřeba vody 

Pn  spotřeba vody v l na směnu 

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

 

Zajištění zásobování staveniště vodou 

 Voda se bude odebírat z projektované vodovodní přípojky realizované na 

začátku výstavby po dočasnou vodoměrnou šachtu. Místo odběru je vyznačeno ve 

výkresu ZS. Kanalizace bude odvedena do zrekonstruované kanalizační přípojky. 
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6.8. Finanční náročnost zhotovení zařízení staveniště 

 

6.8.1. Ceny staveništních buněk a vybavení 

Obytná buňka - kancelář 

Cena pronájmu      160 Eur / měsíc 

Doba pronájmu      13 měsíců 

Počet ks       1 

Celkem za pronájem     2080 Eur 

 

Obytná buňka – šatna   

Cena pronájmu      80 Eur / měsíc 

Doba pronájmu      13 měsíců I. etapa  

Počet ks       1 

Doba pronájmů      12 měsíců II. etapa 

Počet ks       2 

Celkem za pronájem     2960 Eur 

 

Sanitární buňka  

Cena pronájmu      240 Eur / měsíc 

Doba pronájmu      13 měsíců I. etapa  

Počet ks       1 

Doba pronájmu      12 měsíců III. etapa 

Počet ks       1 

Celkem za pronájem     6000 Eur 

Skladové kontejnery 

Cena pronájmu      70 Eur / měsíc 

Doba pronájmu      13 měsíců 

Počet ks       2 

Celkem za pronájem     1820 Eur 

Příslušenství ( židle, stoly, skříně, lavičky a pod.) 

Celkem za pronájem     600 Eur    
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Mobilní oplocení 

Cena pronájmu      0,5 Eur / den / MJ 

Měrná jednotka      1 pole 

Délka pole       2 m 

Délka oplocení      210 m 

Počet polí       105 

Doba pronájmu      12 měsíců 

Celkem za pronájem     15 330 Eur 

 

Provozní náklady měsíční  

Ostraha 

Energie 

Hyg. potřeby 

Celkem za měsíc           800 Eur 

Celkem za výstavbu      10 400 Eur 

 

 

6.8.2. Celkové náklady na zařízení staveniště 

 

 Z výše předpokládaných nákladů pro sociální, hygienické, bezpečnostní a 

skladovací potřeby vyplývá, že předběžné zdroje potřebné k realizaci zařízení staveniště 

bez hotových nových přípojek elektřiny, vody a kanalizace činí cca 40 000 Eur. 

Navrhované rozpočtové náklady pro zařízení staveniště činí 1,5% z celkových nákladů 

stavby a to cca 66 000 Eur, čímž v nákladech na zařízení staveniště vzniká rezerva cca 

26 000 Eur. Jelikož odpadá nutnost budovat dočasné přípojky elektřiny, vody a 

kanalizace pro ZS je tato rezerva dostatečná pro další náklady, které mohou ovlivnit 

místní podmínky v čase budování staveniště.  
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6.9. Dopravní řešení 

 

Příjezd na staveniště 

Příjezd nákladních vozidel na staveniště je zabezpečen po stávající asfaltové cestě 

kolem hotele Litvor. Pro dostatek prostoru je bez problému možné dopravit i větší 

množství materiálu nebo přivést na stavbu jeřáb. Jelikož je tato silnice jednosměrná 

odjezd ze stavby bude zajištěn opačným směrem. 

 

 

 

Odjezd ze staveniště 

Odjezd nákladních a jiných vozidel ze staveniště je zabezpečen přes příjezdovou 

komunikaci kolem hotele Litvor pokračováním až k následující křižovatce a odbočením 

vlevo, kolem hotele Borovice s vyústěním na hlavní silnici. 
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Odvoz stavební sutě a zeminy 

Veškerá vytěžená zemina, ornice nebo stavební suť bude ze stavby odvezena 

nákladními automobily na skládku do obce Mengusovce. Před ukončením stavby bude 

část zeminy dovezena k rekultivaci okolí. Vzdálenost obce je cca 12 km východně od 

objektu. 

 

 

Doprava betonu 

Doprava čerstvého betonu pro potřeby stavby se bude realizovat prostřednictvím 

autodomíchavačů z nedaleké betonárky Batizovce. Celková trasa měří 18 km. 
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6.10. Likvidace zařízení staveniště 
 
 
 S likvidací objektů zařízení staveniště se uvažuje postupně, v průběhu výstavby. 

Při realizaci komunikací a zpevněných ploch, bude potřeba zařízení staveniště 

přeskládat a tím i zmenšit jeho objem. Některé objekty nutné pro případnou opravu 

nedodělků při přebírání stavby budou ponechané v lhůtě do 30 dní od přebírání. 

 

 
6.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
 Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, musí být 

vybaveno základními pomůckami protipožární ochrany a musí být také provozně 

bezpečné. Toto zahrnuje zejména oplocení staveniště, zřízení vrátnice, zařízení 

protipožární ochrany a zařízení pro bezpečný provoz na staveništi. Staveniště musí být 

odděleno od okolního prostoru pomocí oplocení nebo ohrazení. Dočasné oplocení 

staveniště se v zastaveném území a v místech se stálým provozem zřizuje na výšku min. 

1,8 m. V místech s minimálním provozem chodců a u mělkých výkopů je lze nahradit 

signalizační plastovou páskou nesenou ocelovými tyčemi nebo vyvýšeným výkopem. 

Vjezdy a vstupy do oploceného staveniště se umísťují v návaznosti na veřejnou nebo 

příjezdovou komunikaci. Místo musí být dostatečně přehledné a bezpečné, šířka 

vjezdových bran činí 3,6 – 4,2 m. Oblouk vjezdové komunikace musí mít dostatečný 

poloměr a vjezdová brána se umísťuje až v přímém úseku za obloukem, pokud možno 

tak, aby přijíždějící dopravní prostředek zastavující před vraty stál mimo veřejnou 

komunikaci. Všechny vstupy a vjezdy se označí výstražnými tabulkami s textem  

„ Nepovolaným vstup zakázán “ .    
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6.12. Ochrana životního prostředí a požární ochrana 
 
 
 Výstavba zařízení staveniště nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Realizace bude bez výrobních procesů či zpracování materiálů. Jediným procesem 

budou zemní práce. Pro provoz strojů budou na staveništi umístněny kanistry 

s pohonnými hmotami a jiné ropné látky zabezpečeny v samostatném, uzamykatelném a 

větraném skladě. Pro případ vylití bude připravena směs pohlcovačů ropných produktů 

Vapex a pytle s pískem na bezprostřední zabránění šíření těchto látek do půdy, a 

okolního prostředí. Protipožární zabezpečení a ochrana zdraví bude realizována 

hasičským přístrojem v kanceláři stavbyvedoucího a v jiných obytných prostorech, a 

kartou první pomoci na dveřích objektů s důležitými telefonními čísly. 
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7.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 

Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 

Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 

Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 

Katastrální území :   Štrbské Pleso 

Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 

Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 

Způsob financování :  soukromé zdroje 

Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 

Celkové náklady stavby :  3 624 000 Eur 
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7.2. Charakteristika objektu 

 

 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 

Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 

objektu. Objekt se skládá ze tří různě vysokých hmot, které jsou zastřešené šikmými 

pultovými střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem a jedním 

podzemním podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické 

podkroví. Nižší objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se 

promítá do celého vnitřního půdorysu slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. 

Nachází se zde taky technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Pro 

dodatečné parkování jsou před objektem vymezeny 3 parkovací místa. Půdorysně tvoří 

objekt jakoby svázané 3 obdélníky se spojovacím meziprostorem. Jak už bylo zmíněno, 

součástí 1.NP je mateřská školka, která je přístupná pouze vlastním vchodem mimo 

objekt. Přímo na ní navazují venkovní plochy pro sport a zábavu zde umístněných dětí. 

V přízemí 1.NP také nalezneme skladovací prostory pro vlastníky bytů o celkové 

výměre 110 m2., skladovací prostory majitele objektu a místnost pro úklid. Výškové 

úrovně spojuje ocelové schodiště s mramorovými stupni, které končí před 

technickým podkrovím nejvyššího objektu. Samozřejmostí je zde taky výtah, který 

končí v 7.NP. Jde o progresivní výtahový systém KONE bez nutnosti budování 

strojovny. Výtah se nachází ve vlastní železobetonové šachtě v komunikačním jádru 

objektu. 
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7.3. Návrh strojní sestavy 
 
 
 Při realizaci hlavních technologických etap výstavbového projektu se navrhuje 

použít nesledující strojní sestavu včetně doporučeného příslušenství. Ačkoliv použití 

reálné strojní sestavy primárně závisí na kapacitách jednotlivých dodavatelů stavebních 

prací, doporučuje se zachovat výkonnostní a objemové parametry strojů, tak aby byly 

dodrženy jednotlivé milníky stavby a celkový harmonogram projektu.  

 

7.3.1. Těžká mechanizace 

 

Nákladní automobil TATRA T815 

Parametry : 

• Motor T3D – výkon 325 kW (442 PS) 

• Kroutící moment 2100 Nm, emise EU5 

• 14 stupňová manuální převodovka 

• Pohon 6x6 

• Max rychlost 85 km/h 

• Objem korby 9 m3 

• Užitečné zatížení 16 300 kg 

 

 

Nákladní automobil Renault KERAX 380 

Parametry :  

• Výkon motoru 280kW 

• Kroutící moment 1800Nm 

• Pohon : 6x4 

• Max. rychlost 90 km/h 

• Plocha korby 16 m2 

• zvedací zařázení 

• nosnost 10t 
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Kolové rypadlo CAT M 316D 

Parametry 

• Výkon motoru : 101 kW (137PS) 

• Objem lopaty : 0,94 m3 

• Šířka lopaty : 1000 mm 

 

 

 

 

 

 

Rypadlo nakladač CAT 428E 

Parametry 

• Výkon motoru : 69 kW (94PS) 

• Objem lopaty : 1,03 m3 

 

 

 

 

 

Smykem řízený nakladač LOCUST L1203 

Parametry 

• Výkon motoru : 61,7kW 

• Nosnost : 1,2t 

• Hmotnost : 4,2t 

• Objem lopaty : 0,5 m3 

• Příslušenství : lopata, vidlice 
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Věžový jeřáb LIEBHERR 65 K 

Parametry : 

• Výška : 35 m 

• Max. délka vyložení : 40 m 

• Max. výška 40 m 

• Nosnost při max. vyložení : 1400 kg 

• Nejtěžší břemeno 1750 kg při 38 m  

• Minimální vyložení 3 m při max. zatížení 4500kg 
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Autodomíchavač Schwing STETTER 

Parametry 

• Objem míchačky : 9 m3 

 

 

 

 

Autočerpadlo betonu Schwing S 34X 

Parametry 

• Vertikální dosah 34,0 m 

• Horizontální dosah 30,0 m 

• Tok betonu až 163 m3/h 
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Injektážní systém Atlas Copco Miniflex E 
 
Parametry: 

• Max. výkon : 55 l/min 

• Min. tlak : 2 – 10 bar 

• Max. zrnitost : 2 mm 

• Max. dopravní vzdálenost : 40 m 

• Příkon : 17 kW 

• Napětí : 400V 

• Hmotnost :916 kg 

 
 
 
Kompresor Atlas Copco XAMS 287 Cd 
 
Parametry 

• Výkon : 285 l/s 

• Provozní tlak : 8,6 bar 

• Objem vzdušníku : 63,5 l 

• Objem olej. systému : 52 l 

• Akustický výkon : 99 dB 

• Max. okolní teplota : 50°C 

• Objem nádrže : 295 l 

• Hmotnost : 750 kg 

 

Vrtná souprava Atlas Copco AirRock D40 

Parametry: 

• Zdvih : 3900 mm 

• Výkon : 72,5 kW  

• Rozměr trubek max. : 80-115 mm 

• Otáčky : 80 rpm 

• Utahovací moment : 5700 Nm 

• Hmotnost : 3500 kg 
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7.3.2. Ruční nářadí 

Ponorný vibrátor Wacker Neuson M 2000 

Parametry 

• Výkon motoru 1,5 kW (2,0 PS) 

• Počet otáček. 17 500 1/min 

• Rozměry d*š*v : 350*160*200 mm 

• Hmotnost :  6,4 kg 

 

Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 

Parametry 

• Výkon motoru 1,2 kW (1,6 PS) 

• Při otáčkách. 5 2001/min 

• Variabilní provozní rychlost 

• Lišta délky 2 m 

 

Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65V 

Parametry 

• Výkon motoru : 1,9 kW (2,5 PS) 

• Při otáčkách.: 4 400 1/min 

• Počet úderů : 7001/min 

• Plošný výkon : 159,6 m2/h 

• Rozměry  d*š*v : 673*343*965 mm 

• Hmotnost :  68 kg 

 

Svařovací invertor ORION 150E 

Parametry 

• Max. příkon : 3,3 kW 

• Síťové napětí : 1 x 230 V 

• Hmotnost :  5,8 kg 

• Průměr elektrody (mm):    1,5 - 3,25 

• Typ elektrody (ER - OK):     všechny 
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Motorová pila STIHL MS 362 VW 

Parametry 

• Objem motoru : 59 ccm 

• Výkon : 3,4 kW 

• Hmotnost : 6 kg 

• Řezná délka : 40 cm 

 

Vsazovací přístroj HILTI DX860ENP 

Parametry 

• Délka : 932 mm 

• Hmotnost : 12 kg 

• Kapacita zásobníku : 40 hřebů 

• Hřeby : X-ENP-19 L15 MXR 

• Nábojky : 6.8/18M40 

 

7.3.3. Měřící technika 

 

Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 

Parametry 

• Nivelační přistroj s kompenzátorem 

• Střední kilometrová chyba 2,5mm 

• Zvětšení dalekohledu 20x 

• Horizontální kruh 360° 

 

Rotační laser HILTI PR 28 

Parametry 

• Rozsah : do 350 m 

• Přesnost : +- 0,5 mm na 10 m 

• Sklon : X=8%,Y=8%,XY =10% 

• Hmotnost : 2,7 kg 

• Rozsah aut. nivelace : +- 0,5 mm  
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7.4. Použití strojů a nástrojů v hlavích etapách výstavby 

NÁZEV STROJE / NÁSTROJE I II III IV V VI 

Nákladní automobil TATRA 815 
✓ ✓         

Nákladní automobil Renault Kerax 
✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Smykem řízený nakladač Locust L1203 
✓ ✓ ✓       

Kolové rypadlo CAT M315D   ✓         

Rypadlo-nakladač CAT 428D 
✓ ✓         

Autodomíchavač SCHWING Stetter AM 9C 
    ✓ ✓ ✓   

Autočerpadlo beotónové směsi SCHWING S 34 X 
    ✓ ✓ ✓   

Vrtná souprava Atlas Copco 
  ✓         

Věžový jeřáb Liebherr 65 K 
      ✓ ✓ ✓ 

Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V 
✓ ✓         

Vibrátor Wacker Neuson M 2000 
    ✓ ✓ ✓   

Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
    ✓   ✓   

Vsazovací přistroj HILTI DX 860 ENP 
          ✓ 

Motorová pila STIHL 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Svařovací invertor ORION.           ✓ 
Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Rotační laser HILTI PR28 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Kompresor Atlas Copco XAMS 287 

  ✓         

Injektážní čerpadlo Atlas Copco 
  ✓         

 
Značení etap nasazení strojů 

 
I.   Příprava zařízení staveniště 

II.   Zemní práce 

III.   Základy 

IV.   Svislé konstrukce 

V.   Vodorovné konstrukce 

VI.   Zastřešení 
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Časový plán hlavního objektu je uveden v příloze č. 6 

„ Časový harmonogram hlavního stavebního objektu“ 
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Technologický normál hlavního stavebního objektu je uveden v příloze č. 7 

 „ Technologický normál hlavního stavebního objektu“ 
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9.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 

Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 

Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 

Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 

Katastrální území :   Štrbské Pleso 

Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 

Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 

Způsob financování :  soukromé zdroje 

Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 

Celkové náklady stavby :  3 624 000 Eur 
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9.2. Obecné informace o stavbě 

 

 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 

Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 

objektu. Objekt je založen na kombinaci železobetonové desky a železobetonových 

základových pasech. Půdorysnou část základů tvoří již existující základy patřící staré 

budově, které bude pro vyloučení poškození základové spáry a potřeby únosnosti nové 

budovy s větším zatížením nutno zabezpečit mikropilotáží. Objekt  se skládá ze tří různě 

vysokých hmot z monolitického betonu, které jsou zastřešené šikmými pultovými 

střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem, a jedním podzemním 

podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické podkroví. Nižší 

objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se promítá do celého 

vnitřního půdorysu, slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. Nachází se zde taky 

technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Veškeré obvodové a nosné 

konstrukce jsou z monolitického železobetonu o tloušťce od 200 do 250 mm. Vnitřní 

stěny oddělující loggie od bytových jednotek jsou zděné ze systému POROTHERM 

P+S na MVC. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek POROTHERM P+S o tloušťce 115 

mm. Navržená hydroizolace obaluje spodní stavbu do výšky 250 mm nad rostlý terén a 

je vytažena za tepelnou izolaci. Část tepelné izolace fasády tvoří desky z minerální vlny 

NOBASIL o tloušťce 140 mm s vrchní úpravou silikonovou omítkou vytaženou na 

sklolaminátovou síťku. Druhou část tepelné izolace fasády tvoří systém provětrané 

fasády s pohledovou částí tvořenou laminátovými deskami Max Exterior. Podlaha 

v 1.PP je řešena pomocí strojně vyhlazené betónové mazaniny s protiprašným a oleji 

vzdorným nátěrem. Podlahy sklepů jsou po realizaci tepelné izolace a betónové 

mazaniny opatřeny rovněž bezprašným nátěrem. Finální úpravy podlah jsou ve 

společných prostorách řešeny litým terazzem a keramickou mrazuvzdornou dlažbou. 

V jednotlivých bytech plovoucí laminátovou podlahou. Úpravy povrchů vnitřních stěn a 

stropů tvoří převážně vápenocementová a vápenosádrová omítka, popřípadě SDK 

podhled s finálním nátěrem. 
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9.3. Připravenost stavby 
 
 
 Předpokladem pro realizaci podchycení základů pomocí mikropilot jsou již 

provedeny bourací práce na starém objektu, přípravné a výkopové práce jako 

vyhloubení stavební jámy a realizace přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny. 

Výkopové práce základových rýh proběhnou současně s mikropilotáží stávajících 

základů přičemž činnosti budou probíhat nezávisle na sobě. 

 

 

9.4. Připravenost staveniště 
 
 
 Pro zajištění stavební připravenosti pro realizaci mikropilotáže je potřeba splnit 

následující požadavky dodavatele prací : 

 

• Oplocení staveniště a uzamykatelný vstup s vrátnicí 

• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii staveništním rozvaděčem  

• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních strojů a techniky 

• Zaměření počtu, hloubky a rozmístnění budoucích mikropilot 

• Přístupný a očištěný stávající podchycovaný základ 
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9.5. Výpis materiálu, doprava, skladování 
 
 
Specifikace směsí 

Zálivková směs     CEM II/A –S-32,5 + voda 

Injektážní směs     CEM II/A –S-32,5 + voda 

Poměr míchání     c:v – 2,5:1 

Objemová hmotnost     1940 kg /m3 

Dekantace      1% / 1 hod 

Pevnost v tlaku     20 Mpa / 7 dní, 28 Mpa / 28 dní 

Viskozita dle Marsh     40 -45 s  

 

Vrty 

Průměr vrtu :      115 mm 

Hloubka vrtu :       2150 mm    

Počet vrtů :      70   

Celková délka vrtů :     150 m 

Objem vytěžené zeminy :    1,55 m3 

 

Injektáže 

Průměr trubkové výztuže :    89/16 mm 

Počet trubkové výztuže :    210 m 

Délka trubkové výztuže :     3000 mm 

Objem zálivkové suspenze pro 1 vrt :   0,5 m3 

Celkový objem zálivkové a injektážní suspenze :  3,7 m3  

Celková hmotnost cementu    5 t 

Celkový objem vody :    2,5 m3 
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Doprava 
 
 Doprava strojů a zařízení pro vrtání a následnou injektáž mikropilot se uskuteční 

nákladním automobilem Renault Kerax s nosností do 10t. Vrtná souprava se bude po 

staveništi pohybovat pomocí pásového podvozku. Doprava cementu bude zajištěna na 

paletách stejným dopravním prostředkem. 

 
 
Skladování 
 
 Materiál potřebný pro zálivkové pažení vrtu a injektáž mikropiloty bude 

zpracován přímo na stavbě v potřebném množství. Dovážen bude na paletách a 

v případě jeho nezpracování v jeden den, bude uložen na zpevněné ploše a zakryt PVC 

fólií proti dešti. Zhotovitel přepravuje a skladuje materiál a dílce způsobem, který 

stanoví normy, nebo předpis výrobce. Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku 

dodávaného materiálu a výrobků a přesně evidovat jednotlivé dodávky. Materiál a dílce 

musí být chráněny před poškozením, znehodnocením, popřípadě povětrnostními vlivy. 

Skladovaný materiál musí být zřetelně označen podle druhu, případně i podle dodávky. 

Na staveništi mají být k dispozici pouze materiály, které odpovídají požadavkům 

smlouvy o dílo. Materiál, který vykazuje vady, je poškozen, nevyhověl zkouškám nebo 

neodpovídá požadavkům dokumentace, je zhotovitel povinen ze stavby odstranit a 

dodat materiál nový, popřípadě prokázat dalšími zkouškami, že požadavkům vyhovuje. 

Zásilka materiálu a výrobků musí být provázena dodacím listem, který musí obsahovat 

zejména: 

 

• číslo a datum vystavení, 

• název a adresu výrobce/dovozce a distributora, 

• název a sídlo odběratele, 

• místo dodávky, 

• předmět dodávky a jakostní třídu, 

• hmotnost dodávky, počet kusů apod., 

• popřípadě další požadované údaje. 
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9.6. Převzetí staveniště 
 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 

předchozích etap stavby a dodavatele etapy mikropilotáže. O převzetí bude udělán zápis 

do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy podmínky stavební připravenosti 

pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD mezi objednatelem a samotným 

zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, které 

provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 

strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního 

pracoviště.  

 

 
9.7. Pracovní podmínky 
 
 
 Kotvy, mikropiloty a svorníky se provádí bez zvláštních opatření při teplotě 

vzduchu nad +5° C. Při nižších teplotách musí být výrobny, injektážní stanice a rozvody 

injektážní směsi zatepleny, aby nedošlo ke zmrznutí injektážní směsi. Teplota v 

injektážní stanici musí být taková, aby mohly být provedeny spolehlivě kontrolní 

zkoušky. Kotvy musí být skladovány, dopravovány a osazovány za teploty, při které 

nedojde k poškození jednotlivých součástí kotvy a její protikorozní ochrany. To se týká 

především plastových součástí, které mohou při nízké teplotě křehnout a při vysoké 

teplotě ztrácet pevnost. Rovněž je kladen důraz na povětrnostní podmínky jako srážky, 

kde by mohlo dojít k odplavování a rozředění injektážní suspenze.  
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9.8. Personální obsazení 
 
Pracovní četa 

Řidič nákladního auta : 1x 

Vrtmistr soupravy :  1x 

Obsluha čerpadla :  1x 

Pomocný pracovník :  1x  

Stavbyvedoucí :  1x 

 

Celkem   5 osob 

 

 

Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 

pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 

obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 

prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 

oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 

všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 

činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 

pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 

zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 

pracovním postrojem upnutým v nejbližším pevném bodě s brzdičem pádu. 
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9.9. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Vrtná souprava Atlas Copco AirRock D40 

Parametry: 

• Zdvih : 3900 mm 

• Výkon : 72,5 kW  

• Rozměr trubek max. : 80-115 mm 

• Otáčky : 80 rpm 

• Utahovací moment : 5700 Nm 

• Hmotnost : 3500 kg 
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Injektážní systém Atlas Copco Miniflex E 
 
Parametry: 

• Max. výkon : 55 l/min 

• Min. tlak : 2 – 10 bar 

• Max. zrnitost : 2 mm 

• Max. dopravní vzdálenost : 40 m 

• Příkon : 17 kW 

• Napětí : 400V 

• Hmotnost :916 kg 

• Objem : 100 l 

 
Kompresor Atlas Copco XAMS 287 Cd 
 
Parametry 

• Výkon : 285 l/s 

• Provozní tlak : 8,6 bar 

• Objem vzdušníku : 63,5 l 

• Objem olej. systému : 52 l 

• Akustický výkon : 99 dB 

• Max. okolní teplota : 50°C 

• Objem nádrže : 295 l 

• Hmotnost : 750 kg 

 

Nákladní automobil Renault KERAX 380 

Parametry :  

• Výkon motoru 280 kW 

• Kroutící moment 1800 Nm 

• Pohon : 6 x 4 

• Max. rychlost 90 km/h 

• Plocha korby 16 m2 
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9.10. Pracovní postup 
 
 
 Mikropiloty jsou stavební prvky, kterými se přenáší tlaková nebo tahová síla, 

výjimečně příčná síla a ohybový moment nebo jejich kombinace ze stavebního objektu 

do horninového masivu. Vrtané mikropiloty mají maximální průměr dříku 300 mm, 

ražené mikropiloty mají maximální příčný rozměr 150 mm. Zpravidla se skládají z 

hlavy sloužící pro spojení s nadzákladovou konstrukcí, volné délky procházející 

neúnosnou zeminou a kořenové délky, jež slouží k jejich upnutí do horninového 

prostředí. Únosnost jejich dříku a paty bývá obvykle zlepšena injektáží kořenové části. 
 Realizace mikropilotážních prací bude prováděno pro potřeby podchycení 

stávajících základů objektu Smrek, který byl v předchozí etapě odstraněn. Stávající 

základy se pomocí vrtní plošiny provrtají a následnou injektáží cementovou suspenzí 

mikropiloty, zabezpečí proti sedání. Vrt bude končit v hloubce 2,3 m pod povrchem 

terénu. Práce budou probíhat dle projektové dokumentace s vyznačením míst vrtů 

geodetem a dle pokynů statika. 
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Osazení vrtné soupravy a provedení vrtu 
 
 Po navezení vrtné soupravy a příslušenství budou zahájeny vrtné práce. 

Jednotlivé body pro pilotování budou zřetelně označeny a předány zhotoviteli 

oprávněnou osobou objednatele. Vrtmistr přesune vrtní plošinu k prvnímu označenému 

vrtu pilotáže. Pilotovat se začne od jihozápadní části staveniště. Po vyndání 

označovacího hřebu se lafeta vrtní soupravy ustaví do potřebné polohy na povrchu 

stávajícího základu. Nejprve se provedou jednotlivé vrty v počtu 70 ks a postupně se 

vyplní zálivkovou hmotou a výztuží. Pro vrty do základů bude soustava vrtných tyčí 

opatřena jádrovou korunkou. Po odvrtání základu výšky 800 mm bude jádrová korunka 

i s vrtnou tyčí vyměněna za šnekovou tyč s diamantovou korunkou nebo valivým 

dlátem. O použití koncových nástrojů rozhodne operativně vrtmistr. Vrtání bude suchou 

cestou se stlačeným vzduchem pro vynášení materiálu z vrtu šnekem. V průběhu vrtání 

se kvůli prodlužení budou na sebe trubky osazovat pomocí závitu. Po navrtání potřebné 

hloubky budou vrtné tyče vytaženy. 
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Osazení výztuže 
 
 V průběhu vrtání se v aktivační míchačce připraví cementová suspenze 

v poměru 2,5:1 – cement : voda. Po vytažení vrtné tyče bude pomocí PVC trubky o 

průměru 22 mm a čerpadla vrt vyplněn cementovou suspenzí. Doba zpracování 

suspenze by neměla přesáhnout 3 hodiny. Jakmile se vrt vyplní vsadí se do něj trubková 

výztuž o průměru 78 mm a požadované délky mikropiloty 2300 mm. Tato trubka je 

v spodní části u kořene piloty perforována a překryta gumovými manžetami, které tvoří 

jednotlivé etáže injektování mikropiloty. Krytí trubkové výztuže bude ve vrtu 

zabezpečena distančním košíkem. 
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Injektáž vrtu 
 
 Po technologické pauze potřebné k zajištění tuhnutí suspenze což představuje 

cca 12 hodin, se do výztužné trubky osadí injektážní hadice opatřena dvojitým 

obturátorem. Obturátor bude hydraulický poháněný olejovým čerpadlem z povrchu. 

Následně na to se provede injektáž spodní etáže, která bude zabezpečena obturátorem. 

Cílem injektáže bude protržení cementové zálivky tak aby byla mikropilota upnuta do 

okolního prostředí. Tlak při protržení roste a pak klesá. Když klesne je nutno injektáž 

zpomalit na cca 5 l / min. Injektáž skončí až bude dosažen projektovaný injektážní tlak( 

obvykle 2 -4 Mpa). Pokud se tlaku nedosáhne,  bude se injektovat dle charakteru hornin. 

Množství injektážní suspenze určí vrtmistr. Obturátor se posléze posune víš a 

zainjektuje se další etáž přes gumovou manžetu. V případě dosažení projektovaného 

tlaku se injektážní trubice vysune a propláchne vodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončovací práce 

 Pro dokončení injektáže se na výztužnou trubku osadí ocelová deska na tah a 

tlak tzv. hlava piloty. Vrt se znova doplní zálivkovou hmotou. 

 

 

 



Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 

 - 111 -     

9.11. Jakost a kvalita 
 
 
9.11.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 

• Přejímka pracoviště 

• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 

skutečným stavem. 

• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 

• Kontrola pracovních podmínek 

• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

• Kontrola materiálu pro injektážní a zálivkovou směs 

• Kontrola provedené stavební připravenosti 

 
9.11.2. Mezioperační kontrola 
 
• Kontrola provedených vrtů – hloubka, průměr, umístnění 

• Kontrola vrtacích nástrojů 

• Kontrola cementové suspenze – hustota, dekantace, viskozita, doba tuhnutí 

• Kontrola tlaku injektáže 

• Kontrola pevnosti v tlaku injektážní směsi – odběr laboratorního vzorku 

• Kontrola spotřeby injektážní suspenze 

 

9.11.3. Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení 

• Kontrola shodnosti provedení s projektovou dokumentací 

• Kontrola dodržení konstrukce  

• Kontrola protokolů o provedení mikropiloty 
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9.12. Dokumentace k provedení mikropilotáže 
 
 
 Pro zachování požadované kvality stavebních prací spojených s mikropilotáží 

slouží kromě projektové dokumentace také dokumentace o provedení mikropiloty. 

Součástí tyhle dokumentace jsou formuláře „Záznam o vrtání mikropiloty“, Záznam o 

mikropilotě“ a „Předavací protokol mikropiloty , které vede a vypisuje dodavatel prací a 

jeho technik na stavbě. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a TDI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



hladká manžetová

Číslo :
Stavba :
Datum :
Vedoucí směny :

Směna od : do :
Posádka :

Výstroj
Výplach

Doba 
vrtání

Poznámka
Vrt č.

Průměr 
mm

Délka 
m

Sklon 
°

Směr 
°

ZÁZNAM O VRTÁNÍ MIKROPILOTY

Zhotovitel :

Datum :

Objednatel :

Datum :



Číslo : Cement :
Stavba : Zálivka V/C : objem :
Typ mikropiloty : Injektážní směs V/C :
Délka mikropiloty : Délka kořene :
Počet etáží : Datum injektáže :
Datum osazení : Injektoval :

Od Do Protrž. zálivky Maximální injekční

Protikorózní ochrana : Poznámky :

Druh :

Délka :

Ochraná zálivka :

Druh :

Injektoval :

Spotřeba :

Zhotovitel : Objednatel :

Datum : Datum :

Celkem etáž : Celkem fáze :

ZÁZNAM O MIKROPILOTĚ

Etáž č. Fáze č. Datum
Hodina Čistý 

čas
Tlak

Spotřeba směsi



Stavba :
Číslo mikropiloty :

Vrtný stroj : Druh mikropiloty :

Průměr vrtu : Hlava mikropiloty :

Sklon :

Kóta hlavy : Délka mikropiloty :

Výplach : Délka kořene :

Datum vrtání :

Datum osazení : Přílohy :

Datum injektáže :

Zjištěný geologický profil :

Spotřeba hmot :

m3 q q
l q q

Injektáž l q q
l q q

Nízkotlaká injektáž : Ochrana proti korozi :

Datum : Druh :

Počet injekthodin :

Vysokotlaká injektáž : Délka :

Datum : Poznámka :

Počet injekthodin :

Zhotovitel : Objednatel :

Datum : Datum :

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL MIKROPILOTY

Hloubka Geologie

Cement Bentonit
Výplach
Zálivka

Celkem

Množství
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9.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 

pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 

obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 

prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 

oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 

všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 

činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 

pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 

zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 

pracovním postrojem upnutým v nejbližším pevném bodě s brzdičem pádu. 

 

 
 
9.14. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady 
 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady a látky vzniklé 

vlivem stavební výroby budou odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Veškeré ropní 

látky budou skladované v sudech na pevných skladovacích plochách a chráněny před 

únikem do přírody. 
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10.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 

Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 

Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 

Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 

Katastrální území :   Štrbské Pleso 

Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 

Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 

Způsob financování :  soukromé zdroje 

Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 

Celkové náklady stavby :  3 624 000 Eur 
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10.2. Obecné informace o stavbě 

 

 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 

Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 

objektu. Objekt je založen na kombinaci železobetonové desky a železobetonových 

základových pasech. Půdorysnou část základů tvoří již existující základy patřící staré 

budově, které bude pro vyloučení poškození základové spáry a potřeby únosnosti nové 

budovy s větším zatížením nutno zabezpečit mikropilotáží. Objekt  se skládá ze tří různě 

vysokých hmot z monolitického betonu, které jsou zastřešené šikmými pultovými 

střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem, a jedním podzemním 

podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické podkroví. Nižší 

objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se promítá do celého 

vnitřního půdorysu, slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. Nachází se zde taky 

technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Veškeré obvodové a nosné 

konstrukce jsou z monolitického železobetonu o tloušťce od 200 do 250 mm. Vnitřní 

stěny oddělující loggie od bytových jednotek jsou zděné ze systému POROTHERM 

P+S na MVC. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek POROTHERM P+S o tloušťce 115 

mm. Navržená hydroizolace obaluje spodní stavbu do výšky 250 mm nad rostlý terén a 

je vytažena za tepelnou izolaci. Část tepelné izolace fasády tvoří desky z minerální vlny 

NOBASIL o tloušťce 140 mm s vrchní úpravou silikonovou omítkou vytaženou na 

sklolaminátovou síťku. Druhou část tepelné izolace fasády tvoří systém provětrané 

fasády s pohledovou částí tvořenou laminátovými deskami Max Exterior. Podlaha 

v 1.PP je řešena pomocí strojně vyhlazené betónové mazaniny s protiprašným a oleji 

vzdorným nátěrem. Podlahy sklepů jsou po realizaci tepelné izolace a betónové 

mazaniny opatřeny rovněž bezprašným nátěrem. Finální úpravy podlah jsou ve 

společných prostorách řešeny litým terazzem a keramickou mrazuvzdornou dlažbou. 

V jednotlivých bytech plovoucí laminátovou podlahou. Úpravy povrchů vnitřních stěn a 

stropů tvoří převážně vápenocementová a vápenosádrová omítka, popřípadě SDK 

podhled s finálním nátěrem. 
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10.3. Zásady řešení 
 
 
Nahrazení tep. izolace střechy  
 Tento technologický předpis tvoří podklad pro zvážení realizace zateplení střešní 

konstrukce jinou technologii. Navržené tepelně izolační desky Nobasil z čedičových 

vláken k zateplení části střechy, by mohli být nahrazeny stříkanou tepelnou izolací ve 

formě polyuretanu. Předpokládaná změna by měla mít lepší izolační parametry 

vzhledem k umístnění stavby v náročných klimatických podmínkách Vysokých Tater a 

k pořád se zvyšujícím nárokům na energetickou spotřebu budov. Zároveň by měla 

ušetřit náklady na vytápění celého objektu. Ve specifikaci materiálu stříkané izolace je 

popsáno taky technické, finanční a časové porovnání zvolených variant tepelných 

izolací střešní konstrukce. Jelikož je objekt vybaven systémem provětrané fasády, kde 

by bylo taky vhodné použít stříkanou izolaci, může tento technologický předpis 

investorovi v pozdější přípravě  poskytnout podklad pro zvážení této alternativy. 

 

 
 
 
 

   1 4                               3  
                                                  
        

        2                  
 

   
 

Obr.č. 1. Označení zateplovaných střešních konstrukcí 
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  1 
 
 
 
 
Střešní konstrukce celkově zateplená 

• zateplení nad primární nosní konstrukcí stříkanou izolací 

• původní tloušťka izolace 240 mm / provětraná mezera 80 mm 

• tloušťka stříkané izolace 160 mm / provětraná mezera 80 mm 

 

 
 
 

  2 
 

   celoplošné  
    zateplení 

 

 
 
 
 
 

Střešní konstrukce částečně zateplená 

• zateplení nad primární nosnou konstrukcí stříkanou izolací 

• původní tloušťka izolace 240 mm / provětraná mezera 80 mm 

• tloušťka stříkané izolace 160 mm / provětraná mezera 80 mm 

• protáhnutí celé plochy parozábranou 

• konečné celoplošné řešení zateplení 
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  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střešní konstrukce celkově zateplená 

• zateplení nad primární nosní konstrukcí stříkanou izolací 

• původní tloušťka izolace 240 mm / provětraná mezera 80 mm 

• tloušťka stříkané izolace 160 mm / provětraná mezera 80 mm 

 

                        4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střešní konstrukce nezateplená 

• celoplošné zateplení nad primární nosnou konstrukcí stříkanou izolací 

• tloušťka stříkané izolace 160 mm / provětraná mezera 80 mm 

• doplňkové opatření parozábranou 
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10.4. Připravenost stavby 
 
 
 Předpokladem pro realizaci zateplení střešní konstrukce jsou již provedeny 

nosné a obvodové konstrukce téměř všech pater budovy, zároveň je zhotovena primární 

nosná konstrukce střechy a osazeny RAN profily, parozábrana a ukotveny kontralatě 

včetně distančních profilů.  

 

 

 

10.5. Připravenost pracoviště 
 
 
 Pro zajištění stavební připravenosti pro realizaci stříkané izolace střechy je 

potřeba splnit následující požadavky dodavatele prací : 

 

• Přípojka na pitnou vodu 

• Přípojka na elektrickou energii staveništním rozvaděčem pro 230V a 400V 

s jističem 24A 

• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních prostředků a techniky 

• Pochozí přístup ke stavební konstrukci 

• Připravená a očištěná konstrukce pro nástřik bez mechanických a jiných nečistot 

• Absence jiných řemesel v rámci zmiňované konstrukce 
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10.6. Výpis materiálu, doprava, skladování 
 
 
Materiál 

Stříkaná tepelná izolace např. Icynene 

Necelistvost tep. izolace   2% 

Požadované parametry   Un = 0,24 W/m2K 

Součinitel tepelné vodivosti   λ = 0,038 W.m-1K-1 

Plocha pro zateplení    604,398 m2 

Tloušťka izolační vrstvy   160 mm 

Objemová hmotnost pěnové izolace  6,7kg / m3 

Celkový objem izolace   96,7 m3 

Celková hmotnost izolace   647,9 kg 

Cena stříkané izolace    680 Kč/m2 

Doba realizace    1 – 2 dny 

 

Porovnání s MV (dle PD) 

Necelistvost tep. izolace   2% 

Požadované parametry   Un = 0,24 W/m2K 

Součinitel tepelné vodivosti   λ = 0,038 W.m-1K-1 

Plocha pro zateplení    604,397 m2 

Tloušťka izolační vrstvy   240 mm 

Objemová hmotnost minerální izolace 150 kg / m3 

Celkový objem izolace   145 m3 

Celková hmotnost izolace   21 757 kg 

Cena realizace MV    320 Kč/m2 

Doba realizace    2 – 3 dny 

 
Doprava 
 
 Doprava materiálu a technologie pro nástřik se uskuteční vlastním dopravním 

prostředkem dodavatele izolační pěny a to nákladním automobilem s valníkem délky 

cca 10 m. Vnitrostaveništní doprava vybavení bude realizována za pomoci stavebního 

výtahu nebo za pomoci jeřábu Liebherr 65 K. 
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Skladování 

 Během nástřiku bude veškerý materiál a mechanizmy uloženy v nákladním 

automobilu, čili nedojde k potřebě vlastních zabezpečených ploch na staveništi. Po dobu 

2 dnů realizace cca 8-12 hodin/den, bude potřeba vyhradit parkovací stání pro nákladní 

automobil v těsné blízkosti stavby.  

 
10.7. Převzetí staveniště 
 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 

předchozích etap stavby a dodavatele etapy zastřešení. O převzetí bude udělán zápis do 

SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy podmínky stavební připravenosti pro 

následnou etapu výstavby dle požadavek SoD mezi objednatelem a samotným 

zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, které 

provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 

strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního 

pracoviště.  

 

 
 
10.8. Pracovní podmínky 
 
 
 Jelikož jsou práce realizovány v nezakrytém externím prostředí, nad střešní 

konstrukcí, vznikají požadavky na omezení prací za nepříznivých povětrnostních 

podmínek. Aby nedošlo ke znehodnocení celého nástřiku, jsou vyloučeny práce za 

deště, mlhy nebo silného větru, o rychlosti vyšší než 1 m/s. Nástřik polyuretanové pěny 

ICYNENE je teplotou v našich podmínkách v podstatě neomezen protože hraniční 

pracovní teplota začíná na -38 °C a končí v podmínkách cca 60 °C. Důležitým faktem 

ale zůstává, omezení vzniku proudění vzduchu nad nezakrytou konstrukcí. Jelikož je 

pěna stříkaná ve formě aerosolů, můžou vznikat jejím odfouknutím značné materiální 

ztráty.  

. 
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10.9. Personální obsazení 
 
Pracovní četa 

Řidič nákladního auta, obsluha stroje 1x 

Aplikační pracovník    2x 

Aplikační technik    1x 

Pomocný pracovník    2x 

Celkově :     6 osob 

 

 

Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 

pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 

obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 

prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 

oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 

všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 

činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 

pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 

zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 

pracovním postrojem upnutým v nejbližším pevném bodě s brzdičem pádu. 
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10.10. Stroje a pracovní pomůcky                          

Nákladní automobil s valníkem 

• délka valníku min. 6 m     

 

 

 

 

 

 

Míchací centrála Graco Reactor E2 

• pracovní tlak 138 bar 

• max. délka hadic 64 m 

• max. teplota kapaliny 88°C 

• výkon 9 kg /min 

• váha 155 kg 

• napájení 400V , 24A 

 

 

 

Stříkací pistole Graco Fusion AP 

• hnací médium vzduch 

• výkon 22,3 kg /min 

• max. tlak kapaliny 240 bar 

• max. teplota kapaliny 94°C 

• váha 1100 g 
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Ocelové sudy s pneumatickým čerpadlem 

• max. tlak na vstupe 12 bar 

• max. tlak na výstupe 28 bar 

• max. teplota okolí 50°C 

• max. teplota kapaliny 82°C 

•  váha 8,4 kg 

• délka 130 cm 

• tloušťka 66 mm 

 

 

Izolované vyhřívané hadice 

• max. délka 64 m 

• tloušťka 28 mm 

 

 

 

Pracovní pomůcky: 

1. Ochranný oděv 

2. Ochranná dýchací maska 

3. Pracovní rukavice 

4. Pracovní obuv 

 

 



Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 

 - 129 -     

10.11. Pracovní postup 

Zpracování polyuretanových pěn "na místě" 

 Problém spočívá ve smísení dvou komponent a jejich okamžitému nastříknutí na 

povrch. Dvě tekuté složky (A, B), obvykle dodávané v ocelových nevratných sudech. 

Zpracování probíhá vždy pomocí speciálního technologického zařízení. Do obou sudů 

jsou zasunuta pneumatická sudová čerpadla, která plynule dopravují jednotlivé složky 

do základního stroje. Tam materiál vstupuje přes filtry, dále postupuje do vysokotlakých 

pump (většinou pístové) a odtud do předehřívačů. Na cca 50 °C (dle použitého 

materiálu) ohřáté složky putují stále odděleně soupravou vyhřívaných hadic do 

směšovací pistole a opět přes filtry až ke směšovací komoře. Tlakem 80 až 120 atm se 

obě složky (bez přístupu vzduchu) do sebe dokonale zamíchají a vycházejí z pistole v 

podobě aerosolu. Materiál je zkušeným pracovníkem nanášen na suchou plochu (např. 

OSB deska), kde po dopadu okamžitě reaguje. Po cca 20 sekundách je materiál 

vyreagovaný a plně ztuhlý. Jelikož pěna hravě přilne ke každému materiálu, je možné 

pro dodatečné zvýšení izolace aplikovat nástřik v jedné nebo více vrstvách podle 

velikosti expanze a vyplnění prostoru mezi konstrukcemi. Kvalitní zpracování systému 

je podmiňující pro všechny vlastnosti pur pěny. V první řadě je to samostatná volba 

technologického zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č.2. Míchací centrála 
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Obr. č.3 Doprava a ohřev směšovacích tekutin 

Obr. č.4. Technické zázemí přípravy suspenze 
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Postup nástřiku tepelné izolace 

 Nástřik bude probíhat přímo ze střešní konstrukce. Aplikačním pracovníkem za 

pomoci stříkací pistole bude polyuretanová směs nanášena po vrstvách mezi jednotlivé 

podélné hranoly latování. Hranoly jsou ukotveny na distančnících a tyto zase do RAN 

profilů mechanicky přes parozábranu. Vrstvu nanášíme od spodní hrany střechy ke 

hřebenu v příčném směru zleva doprava v požadované tloušťce. Po expanzi pěny by 

v průběhu několika vteřin mělo dojít k vyplnění místa mezi latováním a vrstva izolační 

pěny by měla dosáhnout vršek distančních profilů. Výška hranolů latování tvoří 

provětrávanou mezeru. Při úpravě výšky až k hranici distančníků se aplikuje druhá 

vrstva. Pro vytvoření rovného povrchu mezi latováním se může použít deska, která se 

po nástřiku přiloží mezi konstrukci latování a vytvoří tzv. bednění pro expanzní pěnu. 

Výsledkem je rovný povrch bez ořezávání a hrbolků. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.5. Aplikace STI na střeše 



Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 

 - 132 -     

10.12. Jakost a kontrola kvality 

 

Vstupní kontrola : 

• Převzetí staveniště 

• Přejímka pracoviště 

• Kontrola činnosti sudových dopravních pump 

• Kontrola filtrů na vstupu do stroje 

• Kontrola průchodnosti a čistoty hadicového vedení 

• Kontrola činnosti topení ve stroji a hadicovém vedení 

• Kontrola filtrů ve stříkací pistoli 

• Kontrola seřízení pistole 

• Kontrola směšovacích modulů 

 

Mezioperační kontrola : 

• Kontrola čistoty stříkaných povrchů 

• Kontrola tloušťky nástřiku izolace po expanzi a zatuhnutí za pomoci měřidla 

• Kontrola správního chodu zařízení sledováním teploty směsi a dopravního tlaku 

• Kontrola těsností izolace a vyplnění mezer v detailech konstrukcí 

 

 

Výstupní kontrola : 

• Kontrola kompaktnosti izolace po zatuhnutí 

• Kontrola vyplnění dutin 

• Kontrola celkového provedení  
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10.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, dle vyhlášky 

591/2006 sb., které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního 

dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky 

konkrétního pracoviště. O tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku, alt. 

v dokumentech dodavatele k tomu určených. Každý pracovník stvrdí absolvování 

školení svým podpisem. Všichni pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní 

ochrany, které jim musí poskytnout zaměstnavatel. Koordinátor bezpečnosti práce ve 

spolupráci s hlavním stavbyvedoucím provádí kontroly především kolektivní ochrany, 

kam patří zejména provedení lešení, zajištění všech otvorů proti pádu zábradlím atd. 

 

 

10.14. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady 

 

 Veškerý odpad se stavební činnosti bude tříděn. Dodavatel zabezpečí odvoz 

vzniklého odpadu dle SOD a uvede pracoviště do původního stavu jako při převzetí. 

Stavební činnost nebude mít negativní vliv na životní prostředí jelikož jsou použity 

přírodní materiály na vodní bázi. 
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Vizuální

Měřením
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stav vrtacích nástrojů, opotřebení, 
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vrtů
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PD, TP

PD
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Vizuální, MěřenímPD, TP, ČSN EN 12715
spotřeba injekční směsi jako kritérium 
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PD, TP, ČSN EN 12715

TZ, stavbyvedoucí, 

TDI
průběžná

vrtmistr, TZ Vizuální,Měřením

Měřením

ČSN 934-2 (72 2326), 

ČSN EN 1008, výrobní 

dokumentace, PD

Vizuální, Měřením

záznam o vrtání, záznam 

o mikropilotě,přebírací 

protokol mikropiloty

TZ, stavbyvedoucí, 

TDI

jednorázová
TZ, stavbyvedoucí, 

TDI

PD, ČSN EN 12715, ČSN 

EN 14199

PD, záznamy o 

mikropilotě

TZ, stavbyvedoucí, 

TDI

vrtmistr, TZ

Kontrola tlaku 

injektážní směsi

Kontrola vrtacích 

nástrojů

6

6 Kontrola spotřeby 

Převzetí staveniště

Kontrola projektové 

dokumentace

Kontrola stavební 

připravenosti

Kontrola vstupních 

materiálů

Kontrola všech strojů

Kontrola pracovních 

podmínek

Kontrola vytýčení 

všech rozměrů

5

Kontrola provedení 

vrtů

Kontrola inektážní 

směsi

2

1

Kontrola zálivkové 

směsi
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7

1
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n
í 3

4

2

4

3

5
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2
Kontrola shodnosti s 

PD

svislost, potřebná hloubka, rozmístnění, 

počet, průmery

1
Kontrola celkového 

provedení

celková spotřeba směsí, dosažené 

hloubky, průměry, časy

3
vypracování protokolů o jednotlivých 

pilotách

Kontrola protokolů o 

mikropilotě

zápis do SD,

TZ, stavbyvedoucí, 

TDI

zápis do SD
Vizuální, 

Prozkoušením
průběžná

Vizuální,Dokladová

dodací listy, 

certifikáty, 

prohlášení o 

shodě

průběžná

TZ, stavbyvedoucí, 

TDI

průběžná

ProvedlVýsledek Prověřil

záznam o 

mikropilotě, 

zápis do SD

záznam o 

mikropilotě, 

zápis do SD

zápis do SD

zápis do SD

lab. zkoušky, 

zápis do SD

lab. zkoušky, 

zápis do SD

předávací 

protokol 

mikropiloty

Vizuální, Měřením zápis do SDjednorázová

Vizuálníjednorázová

záznam o vrtu

průběžná

zápis do SD

Vizuální,Měřením

protokol o 

převzetí
jednorázová

TZ

TZ, geodet, 

stavbyvedoucí

jednorázová

TZ, TDI

TZ Vizuální

Prohlídka

Vizuální, Měřením

jednorázová Vizuální, Měřením zápis do SD

VizuálníTZ, stavbyvedoucí jednorázová

TZ, stavbyvedoucí

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVÁDĚNÍ MIKROPILOT

K. Číslo Předmět kontroly Popis kontroly Četnost kontroly PřevzalZpůsob kontrolyDokument Kontrolu provede



Použité zkratky: Použité normy:

SD - stavební deník ČSN 73 02 12 Geometrická přesnost ve výstavbě

TDI - technický dozor investora ČSN EN 1997-1 (73 1000 Navrhování geotechnických konstrukcí - Obecná pravidla

PD - projektová dokumentace ČSN 934-2 (72 2326) Přísady do betonu, malty a inektážní malty

TZ - technik zhotovitele z.č..22/1997 Sb o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

TP - technologický předpis NV 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb

SoD - smlouva o dílo z.č. 183/2006 Sb Stavební zákon

ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických konstrukcí - Mikropiloty

ČSN EN 1008 Voda pro injektážní směs

ČSN EN 12715 Provádění speciálních geotechnických konstrukcí - Injektáže

TKP k.29 Technické kvalitatívní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 29 - Zvláštní zakládání
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2

Těsnost a vyplnění dutin

Čistota filrů na vstupu

Seřízení pistole7

5

M
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p

er
ač

n
í

3 Stříkací tlak a teplota stroje a kapalin

V
st

u
p

n
í

1 Přejímka pracoviště

8

2

3

4

Kontrola 

PD,připravenost 

stavby

ČSN 73 2310, ČSN 

73 0210-2

čerpadlo směsi, 

dopravní pumpa

podklady 

výrobce, dod. 

dokumentace

průběžná

zápis do SDVizuálnípodklady výrobce

zápis do SD

zápis do SD

podklady výrobce zápis do SD

podklady výrobce

1

Vizuálníaplikační pracovník

aplikační technik

nastavení počtu a 

objemu směšovacích 

tekutin

Čistota povrchu pro nástřik

vyplnění všch 

prostupů a 

detailů,zamezení 

vznku tep. mostů

zápis do SD

zápis do SDVizuálníjednorázová

jednorázová

dok. Dodavatele

stavbyvedoucí, 

aplikaní technik

průběžná

průběžná

průběžná

stavbyvedoucí, 

aplikaní technik
zápis do SD

Vizuální

Tloušťka nástřiku

Vizuální

dok. dodavatele

PD, ČSN 730540

odstránění mech. 

nečistot
stav. Připravenost

Měřením
měření pož. tloušťky 

nástřiku
zápis do SD

zápis do SDaplikační pracovník

stavbyvedoucí, 

aplikaní technik

PD, 

dok.dodavatele,S

oD

stavbyvedoucí, 

TDI,aplikaní technik

jednorázováČSN 730540,PD

zápis do SD

Vizuální zápis do SD

jednorázová zápis do SD

6 Čistota filtrů ve stříkací pistoli

Nastavení směšovacích modulů

zápis do SDVizuálníjednorázová

stavbyvedoucí, 

TDI,aplikaní technik

Vizuální

podklady výrobce

dodržení tech. 

Postupu,pož. 
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V
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2 Vyplnění všech dutin

1

3 Celkové provedení

Kompaktnost izolace

jednorázová Prohlídka

stavbyvedoucí, 

TDI,aplikaní technik

ČSN 730540,PD průběžná

ČSN 730540,PD Vizuální

aplikační pracovník jednorázová

průběžnáČinnost topení ve stroji
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detailů,zamezení 
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Vizuální
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jednotlivých vrstev 

nástřiků

Vizuální

aplikační pracovník

kontrola popř. 

Výměna filtrů v pistoli 

za nové

seřízení směšovacích 

trysek pro 

požadovanou tloušťku 

nástřiku

sledování tlaku a 

teploty kapalin 

aplikační technik

4 Průchodnost hadicového systému
kontrola průchodnosti 

hadic, zabráněí ucpání
podklady výrobce aplikační pracovník

Činnost sudových dopravních pump

kontrola popř. 

Výměna filtrů na 

vstupu do stroje

aplikační pracovník

aplikační pracovník

Dokument Kontrolu provede Prověřil PřevzalZpůsob kontroly

zápis do SDjednorázová

ProvedlVýsledek kontroly

Vizuální zápis do SD

jednorázová

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVÁDĚNÍ STŘÍKANÉ TEPELNÉ IZOLACE

Kontrola Číslo Stavební proces (předmět kontroly) Popis kontroly Četnost kontroly

Vizuální



Použité zkratky: Použité normy:

SD - stavební deník ČSN 730540 -2:2007 - Tepelná ochrana budov

TDI - technický dozor investora

PD - projektová dokumentace
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13. Závěr 

 Přípravu realizace stavby vnímám jako nepostradatelný článek v průběhu 

výstavbového projektu, počínající podepsáním smlouvy o dílo a odevzdáním staveniště 

až po kolaudaci. Nedílnou součástí přípravy je zajisté plánování technologií a zdrojů pro 

stavbu, mezi které patří zejména řízení nákladů, materiálů a pracovních sil. Ve své práci 

jsem se snažil poskytnout dostatek informací pro zahájení stavby a připravit vodítko pro 

další operativní plánování odpovědným technikům přímo na stavbě. Jelikož přesný 

vývoj situací spojených s výstavbou tak velkého projektu nejde přesně předpokládat, je 

práce postavená tak, aby v případě nečekané události zamezila ztrátám či problémům a 

poskytla dostatek prostoru pro rozhodování. K tomu slouží např. dimenze zařízení 

staveniště, podrobný harmonogram hlavního objektu, finanční a časový plán spolu 

s potřebami materiálů pro stavbu, a v neposlední řadě přehled strojní mechanizace či 

plány kvality pro zabezpečení požadované jakosti stavebních prací. Věřím, že 

plánovaná realizace se obejde bez větších problémů a že jsem dokázal zužitkovat 

veškeré své dosavadní odborné vědomosti a zkušenosti.    
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15. Použité zkratky 
 
TDI – technický dozor investora 

SoD – smlouva o dílo 

DPS – dokumentace provedení stavby 

DSP – dokumentace pro stavební povolení 

PD – projektová dokumentace 

SD – stavební deník 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KZP – kontrolní a zkušební plán 

TP – technologický předpis 

ČSN – česká stavební norma 

EN – evropská norma 

ZS – zařízení staveniště 

STP – stavebně technologický projekt 

DŘS – dopravné řešení stavby 

ŽB - železobeton 

PUR - polyuretan 

STI – stříkaná tepelná izolace 

HI – hydroizolace 
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16. Seznam příloh 
 
Výkresy 
 
1. Koordinační situace stavby + širší dopravní vztahy 

2. Zařízení staveniště etapa I – zemní práce 

3. Zařízení staveniště etapa II - základy 

4. Zařizení staveniště etapa III,IV – svislé a vodorovné nosné konstrukce 

5. Zařízení staveniště etapa V – zastřešení 

 

Dokumenty 
 
6. Harmonogram hlavního stavebního objektu SO 02 

7. Technologický normál hlavního stavebního objektu SO 02 

 

 
 
 
 
 
 


