
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A

ÍZENÍ STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND
CONSTRUCTION MANAGEMENT

P ÍPRAVA REALIZACE BYTOVÉHO DOMU VE
DVO E KRÁLOVÉ NAD LABEM
PREPARATION OF REALIZATION APARTMENT BUILDING IN DV R KRÁLOVÉ NAD
LABEM

DIPLOMOVÁ PRÁCE
DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. Jan Možíš
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. RADKA KANTOVÁ
SUPERVISOR

BRNO 2016









Abstrakt
Obsahem diplomové práce je stavebn -technologický projekt bytového domu ve

Dvo e Králové nad Labem. Detailn ji se zabývá nejoptimáln jšími technologickými
postupy pro založení stavby na hlubinných základech a celkovým zateplením objektu
kontaktním zateplovacím systémem. P edpisy jsou dopln ny kontrolními a zkušebními
plány, vhodnou strojní sestavou a za ízením staveništ . Dále je ešena bezpe nost práce,
asový plán a rozpo et stavby.

Nejzajímav jší ástí bude model hlukového zatížení na okolní objekty vznikající
p i výstavb bytového domu, kdy bude navrženo vhodné protihlukové opat ení.

Klí ová slova

Spodní stavba, zemní práce, piloty CFA, kontaktní zateplovací systém, bedn ní,
betonáž, technologický postup, za ízení staveništ , bezpe nost práce, asový plán,
rozpo et, kontrolní a zkušební plán, strojní sestava, hluková situace.

Abstract

 The subject of my diploma thesis is the construction-technological project of
apartment house in Dv r Králové nad Labem. Thesis is focused on the most optimal
technological procedures of foundation construction on deep foundations and total
external insulation by external thermal insulation composite system. Regulations are
supplemented by inspectional and trial plans, appropriate machinery and equipment of
assembly site. Included is also work safety, time schedule and budget of substruture.

The most interesting thing of my thesis will be model of the noise load on the
surrounding objects resulting from the construction of apartment house which will
the proposed appropriate measures of noise control.

Keywords

Substructure, groundworks, CFA piles, external thermal insulation composite system,
boarding, concreting, technological procedure, equipment of construction site, work
safety, time schedule, budget, control and trial plan, mechanical assembly,
noise situation.
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Úvod

Tématem diplomové práce je p íprava realizace bytového domu ve Dvo e
Králové nad Labem. Tuto novostavbu jsem si vybral z d vod , že bych na ní rád
aplikoval nové technologické postupy ve stavebnictví a komplexn zpracoval
dokumentaci k zahájení výstavby.

Umíst ní objektu je navrženo poblíž centra m sta, kde panují nep íznivé p dní
podmínky. Klasické založení stavby musí být nahrazeno hlubinným založením na
pilotách. V technologickém p edpisu bych rád popsal postup, ne zcela b žné
technologie vrtání pilot, a to progresivní technologii CFA (Continuous Flight Auger).
Dalším cílem bude postup zateplení objektu s popisem zbudování systémového lešení a
celkové provedení kontaktního zateplovacího systému pomocí minerální vaty a
polystyrenu se silikonovou omítkou. Navíc z konstrukce stavby bude nutné navrhnout
hlavní zvedací mechanizmus, pro zásobu pracoviš materiálem. To klade v tší nároky
na za ízení staveništ a p edevším správný návrh celé strojní sestavy a její samotné
spolup sobení a postup v ur itých etapách.

K návrhu výstavby se také p idávají další okolnosti, na které je t eba brát ohled.
Je to nap íklad umíst ní stavebního pozemku. Ten se nachází ve vnitrobloku p vodní
zástavby, kde v celém okolí je chrán ný venkovní prostor z hlediska hlukového zatížení.
Tímto vzniká ur itá komplikace v ochran zdraví p ed škodlivými ú inky hluku z
výstavby a bude nutné se této problematice konkrétn ji v novat a u init vhodná
opat ení.

Cílem diplomové práce je naplánovat co nejefektivn jší postup výstavby, aby ve
výsledku vznikla kvalitn provedená stavba, která svým vznikem nenarušila okolní
podmínky. Bude tedy pot eba skloubit n kolik díl ích složek. P jde nap íklad o
technologické postupy, pot ebné zdroje, širší dopravní vztahy, bezpe nost práce,
ochranu životního prost edí, asový plán, finan ní možnosti a kontrolu kvality.

P i tvorb diplomové práce využiji své doposud nabyté znalosti z výuky a t ším
se na získání nových. Myslím tím, nejen isté v domosti, ale i nap íklad dovednosti v
ovládání program a získávání informací.
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1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavb

Název stavby: BYTOVÝ D M B, DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

Místo stavby: Dv r Králové nad Labem
Tylova 3166
544 01 Dv r Králové nad Labem

Katastrální území: Dv r Králové nad Labem

Kraj: Královéhradecký

Parcelní íslo stavby; p. .: st. 5829 
Dot ené pozemky; p. .: 4757/1, st. 4816, st. 5793, st. 519/1, 483, 513, 4753 

Druh stavby: Novostavba, bytový d m

Zastav ná plocha: 440,8 m2

Obestav ný prostor: 8 060 m3

1.2 Údaje o žadateli

Majitel, investor: PROTIVÍTR - Invest s.r.o.
Parkány 170
547 01 Náchod

    I O 27477096; DI CZ27477096

tel./fax.: + 420 491 421 526 
e-mail: info@protivitr-invest.cz
link: http://www.protivitr-invest.cz/

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Atelier TSUNAMI s.r.o.
Palachova 1742
547 01 Náchod

    I O 48151122, DI CZ48151122

tel.: +420 491 401 611 
fax.: +420 491 420 817 
e-mail: nachod@atsunami.cz
link: http://www.atsunami.cz/

mailto:info@protivitr-invest.cz
http://www.protivitr-invest.cz/
mailto:nachod@atsunami.cz
http://www.atsunami.cz/
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Statutární zástupce: Ing.arch. Aleš Krti ka, jednatel spole nosti
KA 00 745 

tel.: +420 491 401 611
gsm: +420 602 240 250
email: akrticka@atsunami.cz

Zodpov dný projektant: Ing.arch. Michal Ježek, autorizovaný architekt
KA 03 077 

tel.: +420 491 401 621

Stavebn arch. ešení: Ing.Tomáš Pivni ka
KAIT – 1004723

tel.: +420 542 210 081

Zdravotní technika: Ing. Václav Holý
tel.: +420 491 426 998
e-mail: holy.vaclav@seznam.cz

Elektroinstalace: Ing. Jaroslav Lukáš; INEX CS a.s.
tel.: +420 491 401 055
e-mail: lukas@inexcs.cz

Vytáp ní: Ing. Stanislav Poslušný
gsm: +420 604 855 547
e-mail: s.poslusny@tiscaly.cz

Požární ochrana: Jind ich ervinka
tel.: +420 549 271 219
e-mail: jindrich.cervinka@tiscali.cz

VZT, odv trání: Ing. Josef Novák; Uchytil s.r.o.
tel.: +420 545 423 228
e-mail: novakj@uchytil.eu

Statika: Ing. Ji í Prokop
tel.: +420 542 212 108
e-mail: prokop.ji@quick.cz

1.4 Údaje o zhotoviteli stavby

Zhotovitel: PR MSTAV Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776
547 01 Náchod

    I O 25275062; DI  243-25275062

tel.: +420 491 433 286 
fax.: +420 491 422 405 
e-mail: priprava@prumstavnachod.cz
link: http://www.prumstavnachod.cz/

mailto:akrticka@atsunami.cz
mailto:holy.vaclav@seznam.cz
mailto:lukas@inexcs.cz
mailto:s.poslusny@tiscaly.cz
mailto:jindrich.cervinka@tiscali.cz
mailto:novakj@uchytil.eu
mailto:prokop.ji@quick.cz
mailto:priprava@prumstavnachod.cz
http://www.prumstavnachod.cz/
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD

2.1 P ehled výchozích podklad

- Prohlídka místa stavby.
- P íslušné p edpisy a normy SN.
- Geodetické zam ení lokality. (EuroMAP s.r.o.; 05/2012)
- Protokol o radonovém indexu. (Radium, spol. s r.o.; 07/2014)
- Geologický pr zkum. (RNDr. Stanislav Vacek; 10/2014),
- Fotodokumentace lokality stavby. (Atelier Tsunami s.r.o.; 10/2014),
- Podklady od správc inženýrských sítí.

2.2 Základní informace o stavebním povolení

Stavba bytového domu B byla povolena na základ rozhodnutí stavebního ú adu
ve Dvo e Králové nad Labem. Za p edpokladu dodržení odstupových vzdáleností a
výškového uspo ádání tak, aby výrazn nep evyšovala ostatní budovy. V zastav ném
území nebyla požadována žádná jiná rozhodnutí.

2.3 Základní informace o projektové dokumentaci

Dokumentace je v souladu s vyhláškou . 137/1998 Sb., o obecných požadavcích
na výstavbu, v platném zn ní, dále s vyhláškou . 369/2001 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace, v platném zn ní, i s vyhláškou . 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.

Projektová dokumentace k návrhu na územní ízení je zpracována v souladu s
územním plánem pro obec Dv r Králové nad Labem.

2.4 Mapové podklady

Základním mapovým podkladem je digitální situace v m ítku 1:1000, p edaná
zástupci investora. Jsou v ní zakresleny stávající objekty, komunikace, sít a digitální
katastrální mapa a dot ené lokality.

3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

3.1 Rozsah ešeného území

Pozemek ur ený k výstavb bytového domu se nachází v centru m sta Dv r
Králové nad Labem, ve stabilizovaném území mezi ulicemi Tylova, Myslbekova a
Legioná ská. Výstavba bude probíhat na parcele . 4757/1, ale staveništ bude rozlehlé



Pr vodní zpráva Kapitola 1 

P íprava realizace bytového domu ve Dvo e Králové nad Labem 18

na n kolika dalších pozemcích, které jsou všechny ve vlastnictví investora, podrobn ji
rozebráno v bod  3.10.

Cílem projektu je vybudovat nové bytové jednotky pro bydlení s velkostí byt  od
1+kk až po 4+kk. Navrhovaný objekt je navržen s ohledem na velikost pozemku a
zakomponování objektu v rámci okolních staveb a celkovému sjednocení lokality všemi
nov  budovanými objekty v okolí.

3.2 Dosavadní využití a zastav nost území

ešená stavba bytového domu B se bude nacházet ve vnitrobloku mezi
stávajícím bytovým domem A a pro druhou etapu plánovaným bytovým domem D.
Stavba se nachází v lokalit bývalých uhelných sklad . Okolní zástavba je tvo ena
domy ur enými k bydlení a komer ními objekty (obchody v p ízemí bytových dom ,
sklady apod.). P ístup k objektu je z ulice Tylova, která slouží jako jedna z obchodních
ulic v centru m sta.

3.3 Údaje o ochran území podle jiných právních p edpis
(památková rezervace, památková zóna, zvlášt
chrán né území, záplavové území apod.)

Stavební pozemek se nachází blízko centra m sta, provedené ov ení zda údaje o 
starých sklepech, historických p íkopech apod. se nepotvrdili. Podle nejstarší mapy z
této ásti m sta (~1780, Okresní archiv Trutnov) je stavební pozemek vn st edov kého
m stského ohrazení - asi 80 m p ed m stskou hradbou, tyto lokality v historickém
období nebyly zastav ny. Poslední nadzemní podlaží je ustoupeno, aby vyhov lo
podmínkám památkového ú adu.

Stávající objekty v okolí nejsou památkov chrán né ani v památkové zón .
V prostoru staveništ se nevyskytuje žádné chrán né území ve smyslu zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, na ízení o chrán ných oblastech p irozené

akumulace vod. Veškeré pozemky dot ené stavbou jsou vyjmuty ze zem d lského
p dního fondu, nejsou ani sou ástí lesního p dního fondu.

3.4 Údaje o odtokových pom rech

Celé území je mírn svažité sm rem k východu, k Hartskému potoku. Pozemek
obsahuje množství travnatých ploch, které umož ují vsakování deš ových vod.
Zpevn né plochy jsou odvodn ny pomocí vtokových vpustí, zaúst ných do m stské
kanalizace. Nakládání s deš ovými vodami bude probíhat zaúst ním deš ových svod
do ležaté kanalizace a odtud svedeno do stoky jednotné m stské kanalizace.
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3.5 Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, s cíli
a úkoly územního plánování

Stavba je vydána v souladu s územn plánovací dokumentací m sta Dv r
Králové nad Labem. Funk ní využití domu (byty) je v souladu s ur eným využitím dané
funk ní plochy (stavby smíšené, výstavba bytových dom  s využitím p ízemí).

3.6 Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Umíst ní a realizace
p edm tné stavby budoucího bytového domu B je v souladu s územním plánem i
funk ními regulativy platnými pro p edm tné území. Vzhledem k jednozna nosti ú elu
a charakteru p edm tné stavby a zastav nosti území je možné provést b žné
dvoustup ové ízení a povolit v prvním stupni stavbu v rámci územního rozhodnutí a v
druhém stupni v rámci stavebního povolení.

3.7 Údaje o spln ní požadavk dot ených orgán

Požadavky dot ených orgán týkajících se území budou zapracovány do
projektové dokumentace po jejich obdržení.

3.8 Seznam výjimek a úlevových ešení

Výjimky ani úlevová ešení se navržené stavby netýkají

3.9 Seznam souvisejících a podmi ujících investice

Nejsou známy žádné další související nebo podmi ující investice.

3.10 Seznam pozemk a staveb dot ených umíst ním a
provád ním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky dot ené stavbou:
• p. . st. 5829 vlastník: Protivítr - Invest s.r.o., Parkány 170,
• p. . st. 4816 547 01 Náchod,
• p. . 483 druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,

• p. . 513 vlastník: Protivítr - Invest s.r.o., Parkány 170,
• p. . 4753 547 01 Náchod,

druh pozemku: ostatní plocha,
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• p. . st. 519/1 vlastník: Protivítr - Invest s.r.o., Parkány 170,
547 01 Náchod,

druh pozemku: zahrada,

• p. . 4757/1 vlastník: Protivítr - Invest s.r.o., Parkány 170,
547 01 Náchod,

druh pozemku: jiná plocha,

• p. . st. 5793 vlastník: EZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
    D ín IV-Podmokly, 405 02 D ín,

druh pozemku: bez p/ . ev., stavba tech. vybavení,

Sousední pozemky:
• p. . st. 479/1 vlastník:  M sto Dv r Králové nad Labem, nám stí
• p. . st. 849/1 T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové

nad Labem,
druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,

• p. . 3560 vlastník:  M sto Dv r Králové nad Labem, nám stí
• p. . 4733/1 T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové
• p. . 4733/2 nad Labem,

druh pozemku: ostatní plocha,

• p. . 522/1 vlastník:  M sto Dv r Králové nad Labem, nám stí
T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové
nad Labem,

druh pozemku: zahrada,

• p. . 519/2 vlastník: Bláha Zden k, Sladkovského 301, 544 01
• p. . 519/3 Dv r Králové nad Labem nad Labem,
• p. . 519/6 druh pozemku: zahrada,

• p. . st. 479/2 vlastník: Bláha Zden k, Sladkovského 301, 544 01
Dv r Králové nad Labem nad Labem,

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,

• p. . st. 480 vlastník: SJM Lhoták Martin a Lhotáková Iveta,
. p. 90, 544 43 Kuks,

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,

• p. . 3853 vlastník: SJM Lhoták Martin a Lhotáková Iveta,
. p. 90, 544 43 Kuks,

druh pozemku: zahrada,

• p. . st. 482/3 vlastník: Landa Libor, Hradecká 2454, 544 01 
Dv r Králové nad Labem,

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,

• p. . 4072 vlastník: Landa Libor, Hradecká 2454, 544 01 
Dv r Králové nad Labem,

druh pozemku: ostatní plocha,
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• p. . st. 1499 vlastník: Kejzlar Milan, Puchmajerova 1063, Munzar
Jan, Nad Parkem 2830, 544 01 Dv r
Králové nad Labem

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,

• p. . 514/1 vlastník: SJM Hladík Josef a Hladíková Sofia,
• p. . 519/7 Jungmannova 983, 544 01 Dv r Králové

nad Labem,
druh pozemku: zahrada,

• p. . st. 5565 vlastník: Protivítr - Invest s.r.o., Parkány 170,
547 01 Náchod,

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,

• p. . 4757/2 vlastník: Protivítr - Invest s.r.o., Parkány 170,
547 01 Náchod,

druh pozemku: ostatní plocha,

• p. . 512/2 vlastník: Sbor dobrovolných hasi Dv r Králové
nad Labem, Palackého 855, 544 01 Dv r
Králové nad Labem,

druh pozemku: ostatní plocha,

Pozemky kategorie ZPF a PUPFL nebudou zám rem dot eny.

4 ÚDAJE O STAVB

Kódy: NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
JKSO: 803.59  domy bytové netypové ostatní
CZ-CC: 112212 Budovy t í a vícebytové - netypové

4.1 Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

Jedná se o novostavbu bytového domu.

Popis stavby:
Bytový d m B je p tipodlažní obytný d m. V 1.PP jsou umíst ny garáže a

sklepy. Je navržen zalomeného tvaru p dorysných rozm r  p ibližn  29 × 18,5 m. V 1.
až 3. NP je umíst no 17 bytových jednotek od velikosti 1+kk po 4+kk. Ve 4. NP jsou t i
byty, p i emž dva mají velkou st ešní terasu. Vstup do jednotlivých podlaží je
dvouramenným schodišt m umíst ným v míst zalomení domu. Vstup do byt je
z chodby, nebo z venkovní pavla e, která je napojena na schodiš ový prostor. Vedle
schodiš ového prostoru je umíst n výtah. Sou ástí stavby jsou komunikace a parkovací
plochy, p ípojky inženýrských sítí a areálové rozvody.
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4.2 Ú el užívání stavby

Novostavba bude sloužit pro bydlení. Všechny byty jsou nap í celým domem a
díky tomu mají okna orientována do ulice (sever) a do klidného dvora (jih). Tomu
odpovídá dispozi ní ešení byt .

4.3 Trvalá nebo do asná stavba

Jedná se o trvalou stavbu s využitím po celý rok.

4.4 Údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis
(kulturní památka apod.)

Stavba se nenachází v m stské památkové zón , m stské památkové rezervaci
apod. Ochrana navržené stavby není požadována.

4.5 Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a
obecných technických požadavk zabezpe ujících
bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby a vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Napojení objektu na
navazující ve ejné plochy je navrženo tak, aby nedošlo k jakémukoliv narušení
bezbariérových komunikací. Samotný p ístup k objektu je ešen jako bezbariérový.
Stavba komunika ních ploch bude ve smyslu vyhlášky 369/2001 Sb., kterou se stanoví
obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace, ešena bezbariérovým zp sobem – ke všem vstup m do
objekt je zajišt n bezbariérový p ístup z okolních ve ejných komunikací v rozsahu
ploch dot ených výstavbou. Sklony vozovek ani chodník nep esahují hodnoty 8,33 %.
V místech k ížení p ších tras s komunikacemi bude obrubník zapušt n do výšky 20 mm
nad vozovku a za obrubník se provede varovný pás z ervené hmatové dlažby v ší ce
0,4 m. Jako vodící linie pro nevidomé bude využit chodníkový obrubník p evýšený o
100 mm a fasáda budovy. V rámci výstavby jsou na venkovních parkovacích plochách
navržena 2 odstavná stání pro t lesn  postižené.

4.6 Údaje o spln ní požadavk dot ených orgán a
požadavk vyplývajících z jiných právních p edpis

Všechny požadavky dot ených orgán , které se vyjad ovaly k p edchozímu
stupni tedy k PD k územnímu ízení, jsou dodrženy a spln ny. P edkládaná
dokumentace ve stupni ke stavebnímu ízení bude podrobena schvalovacímu procesu se
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všemi dot enými orgány státní správy za ú elem získání jejich stanovisek, resp.
závazných stanovisek, pot ebných pro pr b h stavebního ízení. Podmínky ze
stanovisek a ze závazných stanovisek dot ených orgán státní správy budou zaneseny
do podmínek výrokové ásti stavebního povolení a budou respektovány jak p i realizaci
navrhované stavby, tak i p i jejím následném užívání.

4.7 Seznam výjimek a úlevových ešení

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová ešení.

4.8 Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha,
obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních
jednotek a jejich velikost, po et uživatel / pracovník
apod.)

• Zastav ná plocha 440,8 m2

• Obestav ný prostor 8 060 m3

• Celková podlahová plocha 1 499, 35 m2

• Celková zastav ná plocha v etn  komunikací a zpevn ných ploch
1 336 m2

• Navržené p ípojky k objektu: vodovodní p ípojka,
kanaliza ní p ípojka,

       p ípojka elektro,
       p ípojka telefon,

teplovodní p ípojka.

4.9 Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a
hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpad a emisí, t ída
energetické náro nosti budov apod.)

Vytáp ní a TUV
Vytáp ní a oh ev teplé vody v objektech bude ešen napojením na stávající

teplovodní rozvod pro již postavený bytový d m A. Bytové domy budou vytáp ny
centralizovaným systémem vytáp ní m sta Dv r Králové nad Labem. Zdrojem tepla je
centrální teplárna ve vlastnictví EZ a.s. Elektrárny Po í í. Objekt bude p ipojen ze
stávající p edávací stanice pára-voda z ízené dodavatelem tepla v objektu Policie R v
Legioná ské ulici.
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Pitná voda
Pro zásobování pitnou vodou bude prodloužen stávající areálový vodovodní ad.

Z tohoto areálového vodovodního adu budou následn vyvedeny p ípojky. Vodovodní
p ípojka bude ukon ena ve vodom rné šacht  p ímo v objektu.

Splašková voda
Zaúst ní splaškové gravita ní kanalizace bude do jednotné ve ejné kanalizace.

Trasa kanalizace je navržena v soub hu s deš ovou kanalizací. Zakon ení kanalizace je
p ed objektem „B“, kam se p edpokládá i budoucí zaúst ní objektu „C“. Po trase je do
splaškové kanalizace zaúst na p ípojka k objektu „D“.

Deš ová voda
Zaúst ní deš ové gravita ní kanalizace z objektu a zpevn ných ploch bude do

blízké vodote e. Od místa zaúst ní je deš ová kanalizace navržena nejkratším sm rem k
ešenému území. Trasa kanalizace je navržena v chodníku, pak podél budoucího objektu

„D“, kde se trasa lomí vpravo a následn podél objektu „B“. Zakon ení kanalizace je na
p epadu stávajícího odlu ova e ropných látek. Po trase jsou do deš ové kanalizace
zaúst ny jednotlivé p ípojky budoucích objekt a p epady uli ních vpustí.

Elektrická energie
Lokalitu novostavby a budoucích staveb bude elektrickou energií zásobovat

trafostanice 10/0,4 kV typu BETONBAU UKL3119 umíst ná v jihozápadní ásti
lokality na p. . st. 483. Trafostanice bude p ipojena smy kov , kabelem
10 AXEKVCE1 × 204/25 mm2 napojením p es kabelové spojky 10 kV v ulici
Myslbekova. Vlastní napojení lokality bude provedeno kabelovým vedením 1 kV, které
bude vedeno smy kov  p es pojistkové pilí e SS a SROV. Z trafostanice budou
vyúst ny dva samostatné vývody.

Energetická náro nost budovy
Tepelné ztráty byly vypo teny dle SN EN 12831 pro venkovní výpo tovou

teplotu -15oC, krajina normální, poloha budovy osamocená, provoz vytáp ní
nep erušovaný s no ním útlumem. Teploty ve vytáp ných a nevytáp ných místnostech
byly voleny v souladu s normou SN EN 12831. Stavební konstrukce byly zvažovány v 
souladu s SN 730540 v posledním zn ní. Spot eba tepla pro oh ev TUV vychází z
p edpokládané spot eby 120 l/os. a 2 osob v 1 byt .

Ukazatel celkové energetické náro nosti budovy Bilan ní
Celková vypo tená ro ní dodaná energie (GJ/rok) 616,33
Maximální energetická náro nost budovy Rrq (kWh/ m2) 120,00
Minimální energetická náro nost budovy Rrq (kWh/ m2) 83,00
T ída energetické náro nosti hodnocené budovy C
Slovní vyjád ení t ídy energetické náro nosti hodnocené budovy Vyhovující
M rná spot eba energie na celkovou podlahovou plochu (kWh/m2) 114,18

Tab. 1: Ukazatel energetické náro nosti

Hodnocením energetické náro nosti stavby byla stanovena t ída: C s m rnou
spot ebou energie na celkovou podlahovou plochu ve výši 114,18 kWh/m2.
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Odpady
Odpadové hospodá ství bude ešeno obdobn , jako v p ípad bytového domu A,

likvidace odpad bude smluvn zajišt na externí specializovanou firmou
(nap . Marius Pedersen s pobo kou Transport Trutnov s.r.o.). Odpadové hospodá ství je
navrženo jako centralizované a bude sloužit jako spole né zázemí pro celý objekt.
T íd ní odpad dle druh a nebezpe ných vlastností bude po áte n probíhat v každém
byt zvláš a následn se budou ukládat do p edepsaných shromaž ovacích nádob nebo
obal v 1. PP. Poté specializovaná firma provede vývoz odpad na skládku. Produkce
nebezpe ných emisí, jak p i výstavb , tak p i provozu se nep edpokládá.

4.10Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci
stavby, len ní na etapy)

P edpokládané zahájení stavby: 04/ 2016. 
P edpokládané ukon ení stavby: 04/ 2017. 

4.11 Orienta ní náklady stavby

Na základ rozpo tového ukazatele stavebního objektu JKSO (4 965 K ) a
obestav ného prostoru (8 060 m3) Byla cena stavebního objektu SO 01 – Bytový d m
B ur ena:

40 017 900 K .

5 LEN NÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 - Bytový d m B
SO 02 - Kabelový rozvod NN
SO 03 - Venkovní osv tlení
SO 04 - Komunikace a parkovací plochy
SO 05 - Kanalizace splašková
SO 06 - Kanalizace deš ová
SO 07 - Areálový vodovod
SO 08 - Telefonní rozvod
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.1 Popis území stavby

Veškeré parcely ur ené k výstavb bytového domu B v etn zpevn ných ploch
jsou v majetku investora Protivítr - invest s.r.o. Pozemek se nachází v centru m sta
Dv r Králové nad Labem mezi ulicemi Tylova, Myslbekova a Legioná ská v lokalit
bývalých uhelných sklad . P ístup k pozemku je z ulice Tylova a nov bude vybudován
p ístup i z ulice Myslbekova. Celé území je mírn svažité sm rem k východu,
k Hartskému potoku. Zástavba v okolí je tvo ena domy ur enými k bydlení a
komer ními objekty (obchody v p ízemí bytových dom , sklady apod.). Ulice Tylova
slouží jako jedna z obchodních ulic v centru m sta.

1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku

Bytový d m B se bude nacházet ve vnitrobloku mezi stávajícím bytovým
domem A a nov zamýšlenýmm bytovým domem D. Výškopisné osazení objektu je
ur eno na základ zam ení terénu s výškopisným údajem pro podlahu ±0,000 v 1. NP
na 300,6 m.n.m. (Bpv). Na území se krom  p ípadné náletové zelen nenachází žádná
jiná zele  k vykácení

1.1.2 Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor (geologický
pr zkum, hydrogeologický pr zkum, stavebn historický pr zkum
apod.)

- Prohlídka místa stavby.
- P íslušné p edpisy a normy SN.
- Geodetické zam ení lokality. (EuroMAP s.r.o.; 05/2012)
- Protokol o radonovém indexu. (Radium, spol. s r.o.; 07/2014)
- Geologický pr zkum. (RNDr. Stanislav Vacek; 10/2014),
- Fotodokumentace lokality stavby. (Atelier Tsunami s.r.o.; 10/2014),
- Podklady od správc inženýrských sítí.

Pro výstavbu byl zpracován geologický pr zkum p. RNDr. Stanislavem
Vackem, dle geologického pr zkumu je navrženo hlubinné zakládání na vrtaných
pilotech.

Stavební pozemek se nachází blízko centra m sta, provedené ov ení zda údaje o 
starých sklepech, historických p íkopech apod. se nepotvrdili. Podle nejstarší mapy z
této ásti m sta (~1780, Okresní archiv Trutnov) je stavební pozemek vn st edov kého
m stského ohrazení - asi 80 m p ed m stskou hradbou, tyto lokality v historickém
období nebyly zastav ny.
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1.1.3 Stávající ochranná a bezpe nostní pásma

Veškeré p ípojky inženýrských sítí, dle vyjád ení jednotlivých správc sítí, pro
bytové domy budou taženy z ulice Myslbekova a Legioná ská nebo budou provedeny
v rámci areálových rozvod . Jedná se konkrétn o podzemní vedení Východo eské
energetiky a.s., Východo eské plynárny a.s. a Vodovody a kanalizace Dv r Králové nad
Labem spol. s r.o. Dále dojde ke styku s ochranným pásmem podzemního vedení
telekomunika ní sít Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Technické ešení ochrany,
p íp. p eložky trasy a úpravy uložení kabelového vedení, budou projednány
s pracovníky telekomunika ní sít . Na staveništi a v blízkosti staveništ se nenachází
žádná chrán ná území ani památky.

Elektroenergetika:
Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení.
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elekt iny a elektrické
stanice je zakázáno:

• z izovat bez souhlasu vlastníka t chto za ízení stavby i umis ovat konstrukce a
jiná podobná za ízení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,

• provád t bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce.

Ochranná pásma iní:
- podzemní vedení do 110 kV v etn 1,0 m
- podzemní vedení nad 110 kV 3,0 m
- podzemní sd lovací kabelová vedení místní i dálková 1,5 m

Plynárenství:
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprost ední blízkosti

plynárenského za ízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti na ob strany od jeho p dorysu (od vn jšího okraje potrubí). U
technologických objekt je ochranné pásmo vymezené na všechny strany od p dorysu
objektu.

Ochranná pásma iní:
- nízkotlaké a st edotlaké plynovody a p ípojky v zastav ném území 1,0 m
- ostatní plynovody a plynovodní p ípojky 4,0 m

- technologické objekty 4,0 m

Vodovody a kanalizace
Ochranné pásmo tvo í prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou

vymezeny svislou plochou vedenou od vn jšího okraje potrubí.
Ochranná pásma iní:
- vodovodní potrubí  500 mm 1,5 m

> 500 mm 2,5 m
- kanalizace  500 v etn p ípojek 1,5 m

stoky > DN 500 2,5 m
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1.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území
apod.

Území se nachází mimo záplavové území vodních tok . M stem protéká pouze
eka Labe a územím Hartský potok. Území není poddolováno.

1.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv
stavby na odtokové pom ry v území

Stavba nebude svým provozem vykazovat žádné nep im ené negativní vlivy na
životní prost edí. Provoz nebude vykazovat žádnou nadm rnou hlu nost. Realizovaná
stavba neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady.

B hem stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prost edí a
jeho jednotlivé složky, bezpe nosti práce, požárního zabezpe ení, ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek p i výstavb , dle platných p edpis a sm rnic
schválených SN. Odpady vznikající p i stavb budou odváženy k likvidaci na skládku
sutí a zemin Miskolezy, eská Skalice nebo smluvenou firmou Marius Pedersen
s pobo kou Transport Trutnov s.r.o. Zaúst ní splaškové gravita ní kanalizace bude do
jednotné ve ejné kanalizace. Výstavbou bytového domu B nebudou jakýmkoliv
zásadním zp sobem ovlivn ny okolí pozemky ani stavby.

1.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin

Vzhledem k tomu, že stavba je navržena na dosud nevyužitém míst pozemku,
není t eba pro budoucí realizaci provád t žádné demoli ní práce. Na pozemku se
nenachází žádná d evnatá zele , která by musela být vykácena, i strojn zpracována.
Tudíž nejsou žádné požadavky na asanace a demolice ani kácení d evin.

1.1.7 Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu
nebo pozemk ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé)

V prostoru staveništ se nevyskytuje žádné chrán né území ve smyslu zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, na ízení o chrán ných oblastech p irozené

akumulace vod. Veškeré pozemky dot ené stavbou jsou vyjmuty ze zem d lského
p dního fondu, nejsou ani sou ástí lesního p dního fondu.

1.1.8 Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na
stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Navrhovaná stavba bude napojena na stávající ve ejnou dopravní infrastrukturu
dané lokality pomocí obslužné komunikace spojením ulice Tylova a Myslbekova. Tato
komunikace bude zbudována p evážn pro pojezd osobních automobil . Za tímto
ú elem je vyhotovena samostatná projektová dokumentace.

Napojení na technickou infrastrukturu je detailn popsáno v oddíle: 3 P ipojení
na technickou infrastrukturu.
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1.1.9 V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související
investice

Výstavba není podmín na žádnými dalšími investi ními akcemi.

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních
jednotek

Novostavba bytového domu B je developerským projektem investorské firmy
Protivítr – invest s.r.o. Po výstavb se jednotlivé byty prodají do vlastnictví fyzických
osob s hlavním ú elem pro bydlení.

• Zastav ná plocha 440,8 m2

• Obestav ný prostor 8 060 m3

• Celková podlahová plocha 1 499, 35 m2

• Celková zastav ná plocha v etn  komunikací a zpevn ných ploch
1336 m2

• Byt 17 (pro 60 osob)
- do 100 m2 15
- nad 100 m2 2

• Po et parkovacích míst 57 stání
- na ploše 46
- v garáži domu B 11

2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení

2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení

Bytový d m B je sou ástí jedné lokality definované p ilehlými ulicemi, p i emž
d m B je uvnit území. D m B je osazen u nové vnit ní komunikace a svým objemem
definuje ulici vnitrobloku.

Dopravní obsluha území je zajišt na komunikací napojenou na ulici Tylovu ze
stávajícího vjezdu. Parkování je ešeno na terénu na zpevn ných parkovištích
v návaznosti na komunikaci nebo v polozapušt ných stáních pod domem B. U
komunikace jsou umíst na stání pro nádoby na domovní odpad. Ostatní plochy jsou
ur eny pro zele a d tská h išt .
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2.2.2 Architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové
a barevné ešení

D m je objemov ešen jako zalomený kvádr s ustupujícím podlažím v horní
ásti. Zast ešen je valbovou st echou. Výrazným prvkem je železobetonová pavla se

schodišt m a výtahem na severní stran domu. Pavla je komunikací zp ístup ující
vstupy do byt .

Nejnižší podlaží domu 1. PP je ur eno pro skladovací zázemí a parkování. Toto
podlaží je áste n zapušt no pod terén. D m B má vstup ze severní strany na úrove
mezipodesty mezi 1. podzemním a 1. nadzemním podlažím. Obytné prostory byt jsou
orientovány do zelen a z vyšších podlaží nabídnou výhledy na Šindelá skou v ž. Byty
jsou vybaveny balkóny a prostornými terasami. Velikostní skladba byt je pestrá - od
menších byt  1+kk až po prostorné byty 4+kk.

Barevn je objekt ešen v neutrálních odstínech s využitím n kolika výrazných
oranžových akcent .

2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby

Bytový d m B je p tipodlažní (1 podzemní a 4 nadzemní) objekt. Vstup do
obytné ásti domu je z p l-patra z elní strany domu, nebo z 1. PP p es carport. D m je
obsluhován vertikáln jedním schodišt m a výtahem. Do krajních byt se vstupuje
z pavla e, která p ímo navazuje na schodiš ové jádro.

V 1. podzemním podlaží jsou krom carportu pro 11 stání, skladovací sklepní
kóje pro jednotlivé byty, technická a úklidová místnost. V 1. až 3. nadzemním podlaží
jsou umíst ny bytové jednotky od velikosti 1+kk po 4+kk. Ve 4. nadzemním podlaží
jsou t i byty, p i emž dva mají velkou st ešní terasu. Všechny byty jsou nap í celým
domem a díky tomu mají okna orientována do ulice (sever) a do klidného dvora (jih).
Tomu odpovídá ešení byt . Obývací pokoje a jídelny jsou orientovány k jihu a ložnice
k severu.

2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby a vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Napojení objektu na
navazující ve ejné plochy je navrženo tak, aby nedošlo k jakémukoliv narušení
bezbariérových komunikací. Samotný p ístup k objektu je ešen jako bezbariérový.
Stavba komunika ních ploch bude ve smyslu vyhlášky . 398/2009 Sb., kterou se
stanoví obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace, ešena bezbariérovým zp sobem – ke všem vstup m do
objekt je zajišt n bezbariérový p ístup z okolních ve ejných komunikací v rozsahu
ploch dot ených výstavbou. Sklony vozovek ani chodník nep esahují hodnoty 8,33 %.
Navržené chodníky spl ují p edepsané parametry a to p edevším celkovou ší ku
nejmén 1500 mm, v etn bezpe nostních odstup . V místech k ížení p ších tras s
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komunikacemi bude obrubník zapušt n do výšky 20 mm nad vozovku a za obrubník se
provede varovný pás z ervené hmatové dlažby v ší ce 0,4 m. Jako vodící linie pro
nevidomé bude využit chodníkový obrubník p evýšený o 100 mm a fasáda budovy.
Vyhrazená stání pro vozidla p epravující osoby t žce pohybov postižené a vyhrazená
stání pro osoby doprovázející dít v ko árku mají ší ku 3500 mm, která zahrnuje
manipula ní plochu ší ky nejmén 1200 mm. V rámci výstavby jsou na venkovních
parkovacích plochách navržena 2 odstavná stání pro t lesn  postižené.

2.5 Bezpe nost p i užívání stavby

Na stavb jsou navrženy takové materiály a konstrukce, které zajistí bezpe ný
provoz objektu. Jedná se o materiály, které nap . nevylu ují škodlivé látky, nezávadné
nát ry, protiskluzné povrchy podlah apod. Navržené konstrukce zajiš ují bezpe nost
svou pevností a tvarem (výšky parapet , výšky zábradlí apod.).

Užívání dokon ené stavby se bude z hlediska bezpe nosti osob ídit b žnými
požadavky, obvyklými pro daný typ stavby. Zejména p jde o ochranu p ed eventuelním
úrazem elektrickým proudem od zabudovaných za ízení vnit ní elektroinstalace, která
se bude ídit p íslušnými elektrotechnickými p edpisy.

Veškeré prostory budou vybaveny p íslušným bezpe nostním požárním
zna ením. Technická za ízení budovy budou obsluhovat pouze osoby s p íslušným
oprávn ním.

Po dobu realizace stavby budou d sledn dodržována veškerá ustanovení
právních p edpis na úseku BOZP, tedy §3 zákona . 309/2006 Sb. (zákon o zajišt ní
dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) a na n j navazujícího
provád cího na ízení vlády . 591 /2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpe nost a ochranu zdraví na staveništích, které bylo vydáno k provedení tohoto
paragrafu.

2.6 Základní charakteristika objekt

2.6.1 Stavební ešení

SO 01 - Bytový d m B
Specializovaná firma provedla geologický pr zkum v podob dvou vrt do

hloubky 8 a 9,5 m a bylo zjišt no, že v okolí se nachází zemina 2. až 6. t ídy s
nevyhovující únosností 100 kPa a od hloubky 7 m jsou slínovce t ídy R3 - skalní
podloží. Na základ posouzení geologického pr zkumu bylo rozhodnuto, že podloží je
nevhodné pro zakládání na plošných základech a bylo rozhodnuto o založení stavby na
pilotech do hloubky cca 9 m spojených se základovými pasy. Ustálená hladina spodní
vody se nachází v hloubce - 5,70 m. Podzemní voda nemá uhli itou agresivitu, má
slabší síranovou agresivitu. Betony ve styku s hladinou spodní vody budou navrženy na
slabou agresivitu XA1.

Konstruk ní princip objektu lze charakterizovat jako tradi ní zd nou konstrukci
s nosnými zdmi v p í ném sm ru, krom 1. PP, kde tento systém bude v kombinaci s
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železobetonovými sloupy a pr vlaky. Obvodový pláš je tvo ený zdmi z keramických
tvárnic tl. 30 cm. Obvodový pláš je oplášt n kontaktním zateplovacím
systémem z minerální vaty, tl. 100mm, s hladkou, st rkovou, probarvenou omítkou.
Svislé zdivo je v etn podlahy ádn izolováno proti zemní vlhkosti a proti radonu.
Mezibytové p í ky jsou vyzdívané z akustických cihel tl. 30 cm. Bytové nenosné p í ky
jsou z lehkého porobetonového materiálu tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou
železobetonové monolitické. Schodišt je dvojramenné s podestou, železobetonové
monolitické kotvené do ŽB pr vlak . Pavla e jsou rovn ž železobetonové monolitické
stejn tak jako sloupy a pr vlaky.

St echa je sedlová s valbou – krytina poplastovaný, ocelový plech. H eben je
orientovaný východ-západ. Nosná konstrukce st echy je ze sbíjených d ev ných
vazník v osových vzdálenostech po 1000 mm. St ešní pláš bude zateplen skelnou
plstí. Klempí ské výrobky (oplechování, parapety, deš ové svody apod.) budou
provedeny z poplastovaného plechu.

Okna v bytové ásti jsou plastová, otevíravá a sklopná, barvy bílé, zasklená
izola ním dvojsklem. Na chodbách jsou okna neotevíravá, zasklená stejným izola ním
dvojsklem.

Veškeré instalace a rozvody p edpokládáme z kvalitních materiál s
dlouhodobou životností, minimální údržbou a d slednou možností m ení a regulace
spot eby všech médií. Napojení objektu na rozvody inženýrských sítí jsou provedeny
novými p ípojkami z m stských sítí technické infrastruktury, které jsou v dosahu.
Tepeln technické vlastnosti obvodového a st ešního plášt budou navrženy v souladu s
novelizovanou SN 73 0540 - 2, která již respektuje hodnoty platné v zemích EU.

Povrch parkovacích a pojízdných ploch je tvo en asfaltem (výjime n zámkovou
dlažbou), povrch poch zných zpevn ných ploch je tvo en zámkovou dlažbou.

2.6.2 Konstruk ní a materiálové ešení

Zemní práce
Pro danou stavbu byl proveden geologický pr zkum. Podle tohoto pr zkumu se

pod navážkami od hloubky -0,40 m do -2,50 m nachází sprašové hlíny, dále do hloubky
-4,40 m pís itý jíl a jílovitý písek. Pod nimi je slabá vrstva m kkého neúnosného jílu
(cca 0,50 m) a od hloubky -4,90 m do -6,0 m je pevný jíl. Od hloubky -6,0 m se nachází
zv tralý slínovec, který postupn  p echází v tvrdý slínovec R3 (od hloubky -7,6 m). Na
základ posouzení geologického pr zkumu bylo rozhodnuto, že podloží je nevhodné
pro zakládání na plošných základech. Také z faktu, že v tší ást p ízemí nem že mít
nosné st ny, ale železobetonové sloupy, bude zakládání na pilotách vhodn jší variantou.
Ustálená hladina spodní vody se nachází v hloubce -5,70 m. Podzemní voda nemá
uhli itou agresivitu, má slabší síranovou agresivitu. Betony ve styku s hladinou spodní
vody budou navrženy na slabou agresivitu XA1.

Vzhledem k poloze pozemku (bývalé uhelné sklady) se nebude provád t skrývka
ornice, provedou se hned výkopové práce stavební jámy. Menší ást této zeminy bude
uskladn na na pozemku investora a dále použita p i kone ných terénních a sadových
úpravách. Pod novým objektem bude provedeno srovnání terénu na hloubku
297,30 m.n.m. (Bpv) -3,30 m pod úrove  ±0,000 v 1.NP.
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Základové konstrukce
D m bude založen na 39 pilot o hloubce 8 a 9 m, které budou hloubeny do

únosných vrstev zeminy. Pr m r pilot bude vycházet ze statického výpo tu zatížení na
jednotlivou pilotu a ur í ho dodavatel pilot, p edb žný výpo et ur il pr m r pilot 0,6 m.
Betonáž pilot bude ukon ena ve výškové úrovni -3,52 m (-3,65 m pod carportem, pod
úrove ±0,000), což znamená -0,22 (-0,35) m pod úrove výkopu stavební jámy. V
míst výtahové šachty je výška základových konstrukcí snížena na výškovou kótu -4,5
m (spodní hrana) a s tím i spojeny hloubky vrt pilot. Dále budou provedeny výkopy
pro základové pasy do hloubky -3,58 (-3,71) m pod úrove ±0,000. Do základových rýh
bude vložen podkladní beton C8/10 X0 v tlouš ce 60 mm a srovnán na výšku -3,52 (-
3,65) m. Následn se vyarmují, zabední a vybetonují základové železobetonové pasy
výšky 0,5 m. Na betonáž bude použit beton C20/25 XA1 a ocelová výztuž 10505. 

Po vytvo ení základových pas bude celá rovina pod bytovým domem od -3,52
(-3,65) m dosypána v tl. 150 mm a zhutn na, na výšku -3,02 (-3,24) m, drceným
št rkopískem frakce 0-32. Hutn ní bude provedeno vibra ní deskou. Základová deska
z prostého betonu C 16/20 XA1 bude v tlouš ce 120 mm vyztužená sítí kari 8/100×100.
V základových pasech budou provedeny prostupy pro vedení kanalizace. Veškeré ležaté
rozvody budou v etn obsyp a zásyp realizovány p ed zahájením betonáží. Jedná se
rovn ž o instalaci chráni ek pro ZTI a teplovod pod základovými pasy. P ed betonáží
základ  bude do základové spáry položen zemnící pásek FeZn profil 30/5 mm.

Hydroizolace
Hydroizolace podlah na terénu (1. NP) musí spl ovat podmínky proti pronikání

podzemní vlhkosti do objektu a vzhledem ke st ednímu indexu radonové aktivity na
stavebním pozemku i podmínky proti pronikání radonu z podloží do objektu. Vzhledem
k t mto požadavk m byla vybrána foliová hydroizolace Penefol 750. V p ípad , kde
nebude možné použít hydroizolace Penefol 750 m že být nahrazena st rkovou
hydroizolací. Na základovou desku bude položena systémová ochranná netkaná textilie.
Hydroizolace st ech je popsána v kapitole: St echa.

Ochrana proti radonu
Výsledky m ení objemové aktivity radonu ukázaly, že radonový index pozemku

4757/1 je st ední. Proto je zde navržena hydroizolace Penefol 750. Pásy musí být
plynot sn spojeny. Kotvení fólií z polyolefin se provádí bodov v okraji pás
s následným p eva ením kotvících prvk  s podložkou dalším pásem fólie.

Svislé nosné konstrukce
Obvodové svislé nosné konstrukce budou tvo eny z cihelných blok Porotherm

30 P+D pevnosti P10 na MVC 5, dopln nými kontaktním zateplovacím systémem
s tlouš kou tepelné izolace minerální vaty 100 mm. Ve 4. NP bude z d vodu zatížení
nosné konstrukce použito cihel Ytong P4-500 tl. 300 mm, na maltu Ytong
s tenkovrstvou omítkou Ytong.

Vnit ní nosné st ny (mezibytové st ny) budou vyzd ny z keramických blok
Porotherm 30 AKU pevnosti P15 na MC 10. V suterénu v míst garáží a sklep je
p í ná cihelná st na nahrazena železobetonovým monolitickým rámem, osová
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vzdálenost kruhových ocelových sloup  324/16 mm (jsou vypln ny betonem) je 5,05 m.
Beton konstrukcí v suterénu je C25/30.

Nosné sloupy pavla í tvercového pr ezu jsou ze železobetonu t . C25/30
(B30) o rozm ru 300/300mm v osové vzdálenosti po 3950 mm s domem jsou zpraženy
p í nými železobetonovými pr vlaky rozm ru 250/300 mm. Další podp rný roznášecí
prvek se nalézá mezi místnostmi 0.16 a 0.17. Jedná se o ocelový sloup jekl 120/120/8
vynášející pr vlak HEA 160. Schodiš ovou podestu podpírá ocelový sloup jekl
140/140/8 mm. V míst rohových oken bude umíst n ocelový sloup jekl 100/100/8
(nat en a oplášt n SDK).

Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce nad obytnou ástí je navržena jako železobetonová deska t .

betonu C25/30 (B30) o tl. 180 mm. Pavla e a deska u výtahové šachty je navržena jako
železobetonová deska t . betonu C25/30 (B30) o tl. 140 (100) mm. V 1.NP je na jedné
stran vykonzolovaná do venkovního prostoru a v míst sloup více vyztužena.
Balkony jsou navrženy železobetonové, vyložené ze stropní desky s p erušeným
tepelným mostem dle systému Isokorb. Ve 4. NP z d vodu tepelné izolace musí být ást
stropní desky osazena cca o 170 mm níž než deska stropu v místnostech. Obvodovou
st nu vynáší železobetonový pr vlak výšky cca 350 mm, ší ky 300 mm, jeho spodní
hrana bude lícovat se spodní hranou nižší desky. Ztužující v nec je sou ástí desky. Pro
výztuž stropní konstrukcí bude uvažováno s použitím sva ované sít KARI v kombinaci
s ocelí 10 505. P eklady nad otvory oken a dve í budou v systému Porotherm p ípadn
monolitické spušt né ze stropní desky.

Pr vlaky budou z monolitického železobetonu. U schodišt bude použit ocelový
pr vlak HEA 140 podpírající schodiš ovou podestu. Další podp rný roznášecí prvek se
nalézá mezi místnostmi 0.16 a 0.17. Jedná se o ocelový pr vlak HEA 160 vynášející
ást stropu až do 3.NP.

Schodišt
V objektu je jedno schodišt v chrán né únikové cest . Je navrženo jako

dvojramenné s mezipodestou. Bude vyrobeno jako monolitické železobetonové
schodišt s t . betonu C25/30 (B30) s tlouš kou schodiš ové desky 120 mm. Je
podep eno na obou koncích. ŽB pr vlakem ve strop a ocelovým profilem HEA 140 u
podesty navazující (p iva ený) k ocelovému sloupu z profilu jekl 140/140/8 mm
podpírající schodiš ovou podestu.

Šachty – instala ní, výtahová
V objektu se nalézá šest instala ních šachet p es všechny podlaží. P iléhají bu

k bytovým p í kám z prvk Ytong 100 nebo k mezibytovým st nám z cihel
Porotherm 30 AKU. Šachtou jsou vedeny veškeré rozvody – teplovod, kanalizace, voda,
odv trávání koupelny, wc a digesto e.

Výtahová šachta, o rozm rech 1 600/2 010 mm, je p ipravena na instalaci výtahu
OTIS GeN2 Comfort pro 8 osob. Do doby než bude výtah instalován, budou vstupní
otvory zakryty nap . sádrokartonovou st nou. Ve spodní a v horní ásti výtahové šachty
budou umíst ny odv trací otvory 250/200 mm.
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St echa
St echa bytového domu je rozd lena na n kolik ástí, nad 4.NP je st echa

sedlová s valbou, nad ástí 3.NP je plochá st echa s terasami, nad výtahovou šachtou je
plochá, jednopláš ová st echa, zateplená a nad pavla emi je použita st echa plochá,
jednopláš ová, nezateplená.

Konstrukce šikmé sedlové st echy je ešena jako sbíjený vazníkový krov.
Veškeré podrobnosti budou specifikovány až po kone ném výb ru dodavatele sbíjených
vazník . D ev né vazníky jsou trojúhelníkového tvaru vyztuženy vnit ními
diagonálami. Jednotlivé vazníky jsou uloženy na obvodovém v nci. Ve valb jsou
vazníky položeny ve stejném sm ru se se íznutým (ustupujícím) h ebenem. Funkci
zav trování krovu bude spolehliv plnit podbytí pod plechovou krytinu a dozdívky
v obvodovém zdivu.

St ešní pláš bude dvoupláš ový s odv trávanou vzduchovou mezerou. Mezera
bude vytvo ena v mezist ešním prostoru, kde p ívod vzduchu bude zajišt n mezerou
mezi st ešní krytinou a okapem a odvod vzduchu bude p es odv trací prvek v h ebeni
st echy. Krytina bude z poplastovaného ocelového plechu se stojatou drážkou v systému
Lindab Seamline, barvy kamenné šedi. St ešní pláš bude tepeln izolován deskami
z minerální plsti, položenými na sádrokartonový podhled, který má vlastní samonosnou
konstrukci. Na spodní stranu tepelné izolace p ijde parozábrana a na vrchní stranu bude
použita paropropustná fólie. Odvod deš ové vody ze st ešní plochy bude st ešními žlaby
a svody v systému Lindab Rainline do deš ové kanalizace. Sou initel prostupu tepla
šikmé st echy bude mít hodnotu U= 0,16 W/m2K (požadavek Umax= 0,24 W/m2K).

Plochá st echa nad rohem objektu slouží jako venkovní terasy byt . St echa je
vyspádovaná ke t em odtokovým vpustím, které jsou napojeny na deš ové svody. Je
lemována atikou o výšce 1100 mm. Tato st echa bude jednopláš ová. Nosnou
konstrukcí bude železobetonová deska o tl. 180 mm. Mezi železobetonovou konstrukci
desky bude vložena parozábrana. Tepelná izolace bude z XPS na kterou bude položena
mechanicky kotvená hydroizolace z PVC fólie, na kterou bude položena dlažba na
ter ích. Sou initel prostupu tepla ploché st echy bude mít hodnotu U= 0,28 W/m2K
(požadavek Umax= 0,30 W/m2K). Plochá st echa nad výtahovou šachtou je
jednopláš ová, nepoch zná (poch zná pouze pro kontrolní ú ely).

Dle SN EN 1991-1-3: III. sn hová oblast, zatížení sn hem je 1,5 kN/m2, dolní
pásnice zatížena sádrokartonovým podhledem v etn zateplení 0,4 kN/m.

Tepelné a zvukové izolace
Tepelné izolace jsou navrženy podle norem:

SN 73 0540 – 2, Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky,
SN 73 0540 – 3, Tepelná ochrana budov - ást 3 – Návrhové hodnoty veli in.

Zvukové izolace jsou pak navrženy podle normy:
SN 73 0532, Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování

akustických vlastností stavebních výrobk  – Požadavky.
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Obvodové st ny
Normový požadavek sou initele prostupu tepla pro vn jší st ny s vytáp nými

vnit ními prostory Umax= 0,38 W/m2K. Obvodové st ny jsou zatepleny deskami z
minerální plsti tl. 100 mm. Sou initel prostupu tepla obvodového plášt bude mít
hodnotu U= 0,29 W/m2K.

Podlahy a stropy
V podlaze 1NP. bude tepelná izolace tvo ená polystyrenem EPS tl. 150 mm. Ve

stropech 2 a 3 NP bude kro ejová izolace tl. 40 mm.

St echa
St echy budou zatepleny minerální plsti v tlouš ce min. 200 mm. St ešní pláš

celkov vykazuje dostate né zvukov izola ní vlastnosti.

Výpln  otvor
Pro nové venkovní výpln otvor platí požadavek na sou initele prostupu tepla

Umax= 1,8 W/m2K. Výpln otvor budou mít podle projektové dokumentace
U= 1,1 W/m2K. Kolem venkovních otvor (parapety, ost ní, nadpraží) bude provedeno
zateplení v tl. min. 25 mm.

Vnit ní d lící konstrukce
Vnit ní p í ky jsou navrženy z cihel Ytong tl. 100 mm na maltu Ytong

s tenkovrstvou omítkou Ytong. Nadpraží v p í kách budou tvo ena rámovými
ocelovými zárubn mi dve í.

Výpln  otvor
Okna, vstupní dve e, prosklené st ny

Okna budou zaskleny tepeln izola ním dvojsklem U= 1,1 W/m2K. Ve 2., 3.,
4. NP osazeny do plastových rám . Ost ní, nadpraží a parapety otvor budou z vn jší
strany izolovány minerální plstí tl. min. 25 mm (použít nap . systém POROTHERM Si).
Vstupní dve e do byt budou dýhované, osazené do ocelových zárubní se zvukovou
izolací min. Rw= 32 dB dle SN 73 0532 / Z2.

Vnit ní dve e
V bytových jednotkách a ve sklepních kójích budou použity dýhované dve e do

ocelových zárubní (nap . dve e Sapeli).

Vnit ní povrchy
St ny

Vnit ní povrchy st n budou již v konstrukcích p ipraveny pro nanesení vnit ní
štukové vápenné omítky. Omítané st ny budou opat eny výmalbou ve sv tlých tónech
(bílá). Stropy budou opat eny pouze nát rem na beton ve sv tlé barv (bílá).

Obklady v koupeln a WC budou vybrány dle investora (barva krémová) a
budou do výšky dve ních zárubní, v etn obklad parapet , ost ní a nadpraží oken.
V kuchyni budou obklady pouze v míst kuchy ské linky a to ve výšce od 900 –
1 500 mm. V koupeln a WC jsou pod obklady navrženy st rkové hydroizolace,
vytažené 400 mm nad úrove soklu. Ve sprše bude st rka nanesena až ke stropu.



Souhrnná technická zpráva Kapitola 2 

P íprava realizace bytového domu ve Dvo e Králové nad Labem 40

Všechny hrany budou opat eny ochrannými nárožními lištami. Úprava sokl odpovídá
povrch m podlah. Sokl bude vytažen do výšky 150 mm.

Podlahy
Nášlapné vrstvy vnit ních podlah v celém 1. PP (sklepní kóje, chodba schodišt ,

tech. místnost) budou tvo eny keramickou dlažbou. Dlažby na chodbách (v etn
schodišt ) budou v tmavém odstínu (Rako, Taurus Granit Rio Negro 300/300 mm
povrch SB). Na schodišti bude použita dlažba typu schodovka. Obloženy budou i
podstupnice. Dlažba ve sklepních kójích, chodbách mezi kójemi a v technické místnosti
bude ve sv tlém odstínu (Rako, Taurus Granit Nevada 300/300 mm povrch SB). V
bytech je navržena plovoucí podlaha a keramická dlažba v hygienických místnostech
(wc a koupelna). Veškeré dlažby a obklady budou lepeny do tmel  na pat i n  upravený
podklad (v místnostech wc, koupelnách a pavla ích bude použita st rková hydroizolace
pod keramickou dlažbu). Otev ený carport bude mít podlahu z betonové (zámkové)
dlažby.

V obytných místnostech a v kuchyních je navržena laminátová plovoucí podlaha
(dekor javor). Vnit ní parapetní desky oken budou d evot ískové laminátové - bílé.

Podhledy
Podhledy jsou navrženy jako systém v etn montážních otvor , revizních dví ek

a ešení dilatací a nosného ocelového roštu. Provedeny budou ze sádrokartonu jako
pevné tmelené. Podhledy musí mít index ší ení plamene iS 50 mm/min. V místnostech
s vlhkým provozem budou použity impregnované sádrokartonové desky.

Vn jší povrchy
Vn jší obvodový pláš bude ze st rkové omítky (na fasádní zateplení). Barevné

ešení je v neutrálních odstínech s využitím n kolika výrazných oranžových akcent .
Pavla  bude z pohledového betonu nat ená oranžovou barvou.

Dlažba na pavla ích musí být s protiskluznou úpravou (Rako, Taurus Industrial
Nevada 200/200 mm povrch SR4). Dlažba na balkónech je navržena Rako, Taurus
Granit Nevada 300/300 mm povrch SB. Nášlapná vrstva venkovních teras – betonová
dlažba na ter ích Dlažba na balkónech je navržena Rako, Taurus Granit Nevada
300/300 mm povrch SB. St ešní krytina bude tvo ena ocelovým plechem Lindab
Seamline, barva kamenná še .

Klempí ské konstrukce
Všechny klempí ské výrobky (podokapní žlaby, odpadní roury, oplechování

parapet apod.) budou z poplastovaného ocelového plechu Lindab.

Záme nické konstrukce
Všechny záme nické konstrukce umíst né do vnit ního a venkovního prost edí

budou žárov  pozinkované, jedná se p edevším o vnit ní i venkovní zábradlí.

2.6.3 Mechanická odolnost a stabil ita

Stavba je navržena tak, aby spl ovala požadavky p íslušných provád cích
p edpis zákona . 183/2006 Sb., po celou dobu její životnosti za p edpokladu
provád ní b žné údržby stavby. Návrh stavby je ešen tak, aby zatížení a jiné vlivy,
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kterým je stavba vystavena, nemohly zp sobit náhlé nebo postupné z ícení p ípadn
jiné destruktivní poškození stavby nebo její ásti.

2.7 Základní charakteristika technických a technologických
za ízení

2.7.1 Technické ešení

Oslun ní a osv tlení
Orientace objektu, konkrétn jeho obytných místností, zajiš uje normou

požadované hodnoty oslun ní (1,5 hod., doporu eno 3 hod.). Velikost a dispozi ní
uspo ádání zaru uje dosažení požadované hodnoty denního osv tlení emin v kritickém
bod a v pracovních zónách s rezervou. Podmínkou je však výmalba interiér
v obvyklých sv tlých tónech (podstatný vliv interiérové odražené složky initele ei).

2.7.2 Vý et technických a technologických za ízení

Vzduchotechnika
Vzduchotechnické za ízení bude zajiš ovat požadované mikroklima a istotu

ovzduší p edevším v prostorách WC, koupelen, kuchyní, sklep , technické místnosti a
úklidové komory a dále v místech se zdroji škodlivin a prostor bez možnosti
p irozeného v trání. Budou respektovány sou asné hygienické, energetické nároky a
požadavky p edevším pak vyhláška . 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity
chemických, fyzikálních a biologických ukazatel pro vnit ní prost edí pobytových
místností.

Výtah
Pro vertikální dopravu osob bude sloužit výtah OTIS GeN2 Comfort pro 8 osob.

Výtah je bezstrojovnový s nosností 630 kg a rychlostí pohybu 1 m/s. Ve spodní a
v horní ásti výtahové šachty budou umíst ny odv trací otvory 250/200 mm.

Bleskosvody
Ochrana p ed úderem blesku a ostatními škodlivými vlivy atmosférické elekt iny

bude provedena podle SN EN 62 305. Vn jší systém ochrany p ed bleskem tvo í
m ížová soustava s jímacími ty emi a vodi i AlMgSi 8 mm na podp rách PV a po
atikách. S jimací soustavou budou vodiv spojeny veškeré vodivé p edm ty v její
blízkosti, nap . jednotlivé odv trávací komínky budou spojeny p es svorku SP1 a
opat eny pomocným jíma em 0,5 m. Se svody jímací soustavy budou spojeny i
venkovní kovové zábradlí pavla í a teras. Svody jímací soustavy budou umíst ny
v dostate né vzdálenosti od oken rmin= 0,8 m. Se soustavou bude spojena hlavní
ochranná p ípojnice HOP objektu a sk ín SR a MIS. Zat íd ní podle hladiny ochrany
p ed bleskem – t ída II.

Rozvody STA:
Na st eše bytového domu budou umíst ny anténní stožáry s anténami pro p íjem

pozemních vysíla . Kanálový zesilova bude umíst n ve sk íni STA ve 4. NP.
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Kabelové rozvody budou provedeny koaxiálními kabely uloženými pod omítkou
v trubkách PVC. Rozvody budou zakon eny v bytech televizní zásuvkou. Pro možnost
napojení na kabelovou televizi bude mezi sk íní STA a 1. PP založena prázdná trubka
PVC s protahovacím vodi em. Vedení bude zakon eno v instala ní krabici IP44 na
venkovní zdi domu.

Telefonní rozvody (T):
Na venkovní zdi domu v 1. PP bude umíst na telefonní p ipojovací sk í ka

MIS 1b. Z této sk ín budou napojeny jednotlivé státní linky do byt . Rozvody budou
provedeny vodi i SYKFY 2×2×0,5 pod omítkou v trubkách PVC. P ívody budou
zakon eny telefonní zásuvkou umíst nou ve výšce 0,4m nad podlahou v jednotlivých
bytech. Do prostoru rozvad e výtahu a technické místnosti 0.21 bude p ipravena
samostatná telefonní linka.

Domácí telefon (DT):
V prostorech vstupu do jednotlivých byt je navržena instalace domácích

telefon . U vstupu do bytového domu bude u dve í osazeno tla ítkové tablo
s elektrickým vrátným a el. zámkem. V zádve í byt budou instalovány p ístroje
domácího telefonu s vyzván ním. V rozvad i RSP bude umíst n napáje pro napájení
celého systému. Rozvody DT budou provedeny kabely SYKFY uloženými pod omítkou
v trubkách PVC. Dále budou instalována tla ítka u dve í jednotlivých byt pro možnost
zvonkové signalizace. Další rozvody a instalace za ízení nap . elektronická
zabezpe ovací signalizace apod. nebyly požadovány a nejsou tedy v PD ešeny.

Autonomní detekce a signalizace požáru :
Podle SN EN 14 604 a vyhlášky . 23/2008 Sb., bude každý byt vybaven

za ízením autonomní detekce a signalizace požáru. V prostorech vedoucích k východu
z byt budou instalovány autonomní kou ové detektory s optickou a akustickou
signalizací požáru se sirénou 85dB. Detektor je napájen vlastní baterií 9V.

Technologická za ízení
V objektu se nenalézá žádné technologické za ízení. Jedná se o nevýrobní objekt.

2.8 Požárn bezpe nostní ešení

Všechny body požárn bezpe nostního ešení stavby jsou podrobn vysv tleny
v samostatné p íloze projektové dokumentace. Tato p íloha není sou ástí diplomové
práce.

2.9 Zásady hospoda ení s energiemi

2.9.1 Kritéria tepeln technického hodnocení

Tepeln technické posouzení navrhovaného objektu vychází z požadavk
závazné tepeln technické normy SN 73 0540. Požadavky kladené na objekt stanovuje
ást normy SN 73 0540 – 2. Hodnocené parametry posuzovaného objektu jsou:
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- Nejnižší vnit ní povrchová teplota => teplotní faktor konstrukce fRsi > fRsi,N

- Sou initel prostupu tepla vyjád ený hodnotou U [W/m2K]
- Požadavek na ší ení vlhkosti v konstrukci  Mc,a <Mev,a [kg/m2.rok]
       Mc,a <Mc,N [kg/m2.rok]

2.9.2 Posouzení využití al ternativních zdroj energií

Jedná se o výstavbu nové budovy. P i výstavb budou uplatn ny nejmodern jší
technologické postupy výstavby a instalováno nejmodern jší za ízení. Na vytáp ní bude
využit jeden z alternativních systém - dálkového tepla z rozvod centrálního
zásobování teplem. Vzhledem k zastav nosti okolí a charakteru území je z izování
jiných alternativních zdroj v blízkosti objektu výstavby velmi problematické z hlediska
vzdáleností od budov a navyšování hlu nosti (nap íklad tepelné erpadlo nebo
kogenera ní jednotka).

Na základ  navržených konstrukcí byl zpracován energetický štítek:
- Energetická náro nost budovy EP 616,33 GJ/rok,
- M rná spot eba energie na celkovou podlah. plochu 114,18 kWh/m2,
- T ída energetické náro nosti C,
- Slovní vyjád ení t ídy energetické náro nosti budovy Vyhovující.

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní
a komunální prost edí

Stavebním ešením a technologickým za ízením bude na všech pracovištích
zajišt no bezpe né a z hygienického hlediska nezávadné prost edí. Dispozi ní ešení a
vnit ní vybavení objektu je v souladu s platnými bezpe nostními a hygienickými
p edpisy a normami. Použité materiály a jejich instalace musí odpovídat p íslušným
normám a musí mít p edepsané atesty nebo doklady o shod . Stavba nebude mít žádný
podstatný vliv na životní prost edí.

2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího
prost edí

2.11.1Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží

Výsledky m ení objemové aktivity radonu ukázaly, že radonový index pozemku
4757/1 je st ední. P i projektování a výstavb bude proto nutno provést protiradonová
opat ení dle SN 73 0601. V objektu je navržena hydroizolace Penefol 750. Pásy musí
být plynot sn spojeny. Kotvení fólií z polyolefin se provádí bodov v okraji pás
s následným p eva ením kotvících prvk  s podložkou dalším pásem fólie.
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2.11.2Ochrana p ed bludnými proudy

Dle inženýrsko – geologických pr zkum  se v lokalit  nenachází bludné proudy.

2.11.3Ochrana p ed technickou seizmicitou

Podle SN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zem t esení je
území na jižním obvodu oblasti s makroseismicitou 7° (MSK -64), kde se zohledn ní
seismických vliv na stavby p edepisuje. Seismicky aktivní zónou je "hronovsko-
po í ský zlom", vzdálený 19 km na sever od staveništ , odhadovaná hloubka epicentra
v míst zlomu je 5 km. Pro oblast Trutnov - Náchod se uvádí periodicita seismických
pohyb  v ádu n kolika desetiletí.

2.11.4Ochrana p ed hlukem

V objektu nebudou po ukon ení výstavby umíst ny žádné stroje ani za ízení se
zvýšenou hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu prost edí a vyžadovaly
speciální opat ení.

Protihluková ochrana vnit ních chrán ných prostor objektu je v dostate né mí e
zajišt na obvodovými stavebními konstrukcemi budovy, v etn výplní jejích otvor .

2.11.5Protipovod ová opat ení

Území se nachází mimo záplavové území vodních tok . Územím protéká eka
Labe a Hartský potok.

2.11.6Ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Sesuvy p dy
Vzhledem k velmi rovinatému charakteru dot eného území nehrozí v prostoru

staveništ ani žádné nebezpe í samovolných p dních sesuv , nap . vlivem ujetí svahu
po zvodn lém podloží, vlivem ot es , apod.

Poddolování
Stavební pozemek se nachází blízko centra m sta, provedené ov ení zda údaje o 

starých sklepech, historických p íkopech apod. se nepotvrdilo. Podle nejstarší mapy z
této ásti m sta (~1780, Okresní archiv Trutnov) je stavební pozemek vn st edov kého
m stského ohrazení - asi 80 m p ed m stskou hradbou, tyto lokality v historickém
období nebyly zastav ny. Území není poddolováno.
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3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury, p eložky

Vodovod
Pro zásobování pitnou vodou bude prodloužen stávající areálový vodovodní ad.

Z tohoto areálového vodovodního adu budou následn vyvedeny p ípojky PE 100
DN 63×5,8. Vodovodní p ípojka bude ukon ena ve vodom rné šacht  p ímo v objektu,
kde se ukon í hlavním uzáv rem. Vodom ry budou z ízeny pro každý byt zvláš .
P ípojka je navržena z plastových trub PVC DN 100.

Kanalizace
Splašková voda

Zaúst ní splaškové gravita ní kanalizace bude do jednotné ve ejné kanalizace.
Trasa kanalizace je navržena v soub hu s deš ovou kanalizací. Zakon ení kanalizace je
p ed objektem „B“, kam se p edpokládá i budoucí zaúst ní objektu „C“. Po trase je do
splaškové kanalizace zaúst na p ípojka k objektu „D“. P ípojka je navržena z
plastových trub PVC DN 200-250.

Deš ová voda
Zaúst ní deš ové gravita ní kanalizace z objektu a zpevn ných ploch bude do

blízké vodote e. Od místa zaúst ní je deš ová kanalizace navržena nejkratším sm rem k
ešenému území. Trasa kanalizace je navržena v chodníku, pak podél budoucího objektu

„D“, kde se trasa lomí vpravo a následn podél objektu „B“. Zakon ení kanalizace je na
p epadu stávajícího odlu ova e ropných látek. Po trase jsou do deš ové kanalizace
zaúst ny jednotlivé p ípojky budoucích objekt a p epady uli ních vpustí. P ípojka je
navržena z plastových trub PVC DN 200-250.

Elektroinstalace
Silnoproudé rozvody

Lokalitu novostavby a budoucích staveb bude elektrickou energií zásobovat
trafostanice 10/0,4 kV typu BETONBAU UKL3119 umíst ná v jihozápadní ásti
lokality na p. . st. 483. Trafostanice bude p ipojena smy kov , kabelem
10 AXEKVCE1 × 204/25 mm2 napojením p es kabelové spojky 10 kV v ulici
Myslbekova. Vlastní napojení lokality bude provedeno kabelovým vedením 1 kV, které
bude vedeno smy kov  p es pojistkové pilí e SS a SROV. Z trafostanice budou
vyúst ny dva samostatné vývody.

Slaboproudé rozvody
Rozvody budou provedeny kabely CYKY 3C×2,5 mm2 uloženými pod omítkou.

Zásuvky 230V/16A jsou instalovány ve výšce 0,4 m a 1,2 m nad podlahou – kuchy ské
linky a koupelny. Pod linkou jsou instalovány zásuvky pro my ku. Po et a umíst ní
zásuvek je navržen podle b žného rozsahu a SN 33 2130. Pro rozvody jsou
v rozvad i RSP p ipraveny jisti e pro napájení jednotlivých za ízení slaboproudu.
Instalace a kabelové trasy budou provedeny podle rozsah odsouhlasených investorem a
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dle SN 33 2000-5-52. V bytových domech je uvažováno s rozvody pro domácí telefon
(DT), rozvody spole né televizní antény (STA) a rozvody státního telefonu (T).

Rozvad e
V 1. PP bude instalována sestava elektrom rových rozvad RE a rozvad e

spole né spot eby RSP. Navržené elektrom rové rozvodnice jsou typové zapušt né,
2× systém NER 317 pro 9 elektrom r a rozvad PA 3/17/2. Napojení rozvad e RE
z p ípojkové sk ín SS200 kabelem AYKY 3× 95+70 mm2.

Vytáp ní a TUV
Vytáp ní a oh ev teplé vody v objektech bude ešen napojením na stávající

teplovodní rozvod pro již postavený bytový d m A. Bytové domy budou vytáp ny
centralizovaným systémem vytáp ní m sta Dv r Králové nad Labem. Zdrojem tepla je
centrální teplárna ve vlastnictví EZ a.s. Elektrárny Po í í. Objekt bude p ipojen ze
stávající p edávací stanice pára-voda z ízené dodavatelem tepla v objektu Policie R v
Legioná ské ulici.

Venkovní p ípojka bude ukon ena na pat budovy (v technické místnosti)
domovními uzáv ry. Pro stabilizaci tlakových parametr bude na vstupu osazen
regula ní ventil a regulátor diferen ního tlaku. V soub hu s p edizolovaným potrubím
bude položen komunika ní kabel vedený k jednotlivým odb ratel m, tak aby byl
umožn n dálkový ode et spot eby tepla.

Za hlavním domovním uzáv rem bude topné médium rozvád no pod stropem
nejnižšího podlaží k jednotlivým stoupacím potrubím byt . V bytech budou p ípojky
k bytovým stanicím vedeny pod stropem koupelen - nad sádrokartonovými podhledy.
Potrubí bude provedeno z ocelových trubek opat ených izolací z minerální plsti.

3.2 P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky

Pitná voda
V objektu bude pobývat 60 obyvatel. Pitná voda bude sloužit pouze pro sociální ú ely.

Pot eba vody
 denní pot eba vody  Qp = 60* 150 = 9 000 l/den

Max. denní pot eba vody  Qm = 9 000* 1.5 = 14 500 l/den
Max. hodinová pot eba vody  Qh = 14 500* 1,8/ 86 400 = 0.30 l/s

ro ní pot eba vody  Qr = 9* 365 = 3285 m3/rok
    Qšp = 1,7 l/s

Oh ev TUV
Pot eba tepla Qd = 60* 4,3 = 258 kWh/d
Pot eba TUV Qd = 60* 82 = 4 920 l/den

Oh ev TUV bude zajišt n lokáln v každém byt v lokální p edávací stanici,
která bude napojena na rozvody CZT ve m st .

Splašková voda
Splaškové odpadní vody z objektu se zaústí do revizní šachty vn objektu na

venkovní splaškové kanalizaci a následn  do ve ejné jednotné kanalizace.
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 denní spot eba vody  Qp = 60* 150 = 9 000 l/den
Max. denní spot eba vody  Qm = 9 000* 1.5 = 14 500 l/den
Max. hodinová spot eba vody  Qh = 14 500* 1,8/ 86 400 = 0.30 l/s

ro ní spot eba vody  Qr = 9* 365 = 3285 m3/rok
Pr tok splaškových vod  Qww= 0,5*(15*0,5+15*0,6+15*0,8+15*

0,8+15*0,8+15*2,5+15*0,8)1/2 = 5,05 l/s

Deš ová voda
Deš ové vody ze st echy se zaústí do revizní šachty vn objektu na venkovní

deš ové kanalizaci a následn do vodote e. Výpo et množství deš ových vod je
proveden dle SN 75 6760. Intenzita dešt iní 0,03 (l/s)/m2, doba trvání dešt se
p edpokládá 15 minut na ploše st echy 31 × 15 m.

Qd = 1,0* 0,03* (31* 15) = 13,95 l/s
Celkové množství deš ových vod iní 13,95 l/s, tj. 12,56 m3 za 15 minut.

Ro ní úhrn srážek pro danou lokalitu iní 550 - 650 mm.
Qr = 1,0* 0,600* (31* 15) = 279 m3/rok

Elektrická energie
Nap ová soustava 3/PEN 400V AC 50 Hz – TN- C kabelové p ívody NN

3/N/PE 400V AC 50 Hz – TN- S nové rozvody a instalace

Výpo et proveden podle SN 33 2130:
byt.d m B - 17 byt. jednotek ( Pp= 11 kW ) Ppc = 73 kW

- spole ná spot eba, kóje, výtah Ppc = 6 kW
koef.  pro výpo et dle SN 33 2130 = 0,39 

Celkový maximální p íkon pro odb r Ppm = 79 kW
Maximální výpo tový proud Ivm = 120 A
P edpokládaná celková spot eba el. energie 748kWh * 365 dní = 273 MWh/rok

M ení spot eby el. energie pro byty v kategorii D - bytový maloodb r. M ení
spot eby el. energie p ímá jednosazbová, jisti e p ed elektrom rem 3 × 25A char. B.

Vytáp ní
Technické parametry teplovodu:

• topné médium: teplá voda,
• systém vedení: dvoutrubkový,
• teplotní spád: 105/70 oC,
• maximální teplota: 110 oC,
• jmenovitý tlak: PN6 (0,6 MPa),
• délka trasy p ípojky pro objekt B: cca 20 m (p edpokládaná dimenze DN50).
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4 DOPRAVNÍ EŠENÍ

4.1 Popis dopravního ešení

Objekt bude dopravn  p ístupný z ulice Tylova po stávající p íjezdové
komunikaci. Po dokon ení stavby bude vybudována komunikace, která spojí ulici
Tylovu a Myslbekovu. Navrhované komunikace budou za azeny do sít místních
komunikací ve funk ní skupin C (obslužné). Komunikace jsou navrženy v ší kách
6,0 m z asfaltu. Parkovací stání podél komunikací budou z betonové zámkové dlažby
tl. 80 mm. Chodníky budou z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Komunikace a
odstavné plochy budou podélným a p í ným sklonem odvodn ny deš ovými vpust mi
do deš ové kanalizace.

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Celé území je p ístupné ze dvou hlavních komunikací procházejících m stem.
Ulice Tylova se ze severu napojuje na silnici . 300 do ulice Fügnerova, která dále
pokra uje sm rem na Trutnov. Ulice Myslbekova je napojena na silnici . 299 do ulice
Legioná ská pokra ující dále sm rem na Jarom .

4.3 Doprava v klidu

Požadavky dopravy v klidu jsou navrženy dle SN 73 6110 Projektování
místních komunikací pro kapacity celého území (byt. domy A, B, D). Stávající
parkovišt má 23 parkovacích míst a bylo vybudované sou asn  s výstavbou domu A.

V rámci bytového domu B bude z ízeno 11 stání v garáži a 23 venkovních
parkovacích stání.

Celkové kapacity bytových objekt :
• A: 11 byt  do 100 m2 1 stání/byt,
      2 garsonky 0,5 stání/byt,

• B: 15 byt  do 100m2 1 stání/byt,
      2 byty nad 100m2 2 stání/byt.

Výpo et parkovacích stání dle SN 73 6110
N= o* ka+ p* ka* kp

N= (26* 1+ 2* 0,5+ 2* 2)* 1,0+ (88/ 20)* 1,0= 35,4 36 stání

o zákl. po et odstavných stání
p zákl. po et parkovacích stání (1stání/ 20 obyvatel)

(11+15)* 3+ 2* 1+ 2* 4= 88 obyvatel
 kz sou initel vlivu stupn  automobilizace1,0
 kp sou initel redukce po tu stání

Na ploše je navrženo celkem 46 stání, v garáži domu B je k dispozici
11 parkovacích míst, celkem tedy 57 stání. Pro domy A a B je pot eba 36 stání, pro
d m D z stává rezerva 21 stání, která bude dle pot eby dopln na v rámci následné
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výstavby domu D. Celkový navržený po et parkovacích stání pro domy A a B vyhovuje
SN 73 6110. 

Konstrukce pojížd ných ploch budou ohrani ovat silni ní betonové obrubníky
150/250 mm s p evýšením +100 mm. V míst napojení chodník na vozovku a za
parkovacím stáním pro imobilní p ed domem B budou osazeny nájezdové obrubníky
s p evýšením +20 mm (bezbariérová úprava). Parkovací stání vedle vjezdu do garáží
budou od vozovky odd leny zapušt nými nájezdovými obrubníky. Chodník podél
komunikací bude na vn jší stran ohrani en chodníkovými betonovými obrubníky
100/250 mm, p evýšenými +100 mm, osazenými do bet. lože s bo ní op rou, resp.
fasádou domu B.

4.4 P ší a cyklistické stezky

V ešeném území se neplánují p ší ani cyklistické stezky.

5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH
TERÉNNÍCH ÚPRAV

5.1.1 Terénní úpravy

Povrchové a terénní úpravy jsou ešeny v návaznosti na osazení objektu do
terénu, okolní zástavbu a stávající zpevn né plochy. Jsou navrhnuty tak aby spl ovaly
veškeré technické požadavky a zárove aby plynule a p irozen navazovaly na okolní
terén.

5.1.2 Použité vegeta ní prvky

Na východní ásti pozemku se nalézá stávající, cenná, vzrostlá zele , která bude
zachována. Na ostatních plochách bude zele dopln na a zbývající ásti neosázených
ploch budou zatravn ny a lokáln osázeny. Uvažovány jsou p edevším drobn jší ke e a
d eviny z d vod rozsahu ploch. S v tšími prvky trvalé zelen je možné uvažovat jen na
ploše mezi bytovým domem A a B. Trvalá zele nesmí být vysazována v prostorech
podzemních rozvod nebo v t sné blízkosti objekt proto, aby nedocházelo ke vzniku
škod ko enovým systémem nebo nadzemními ástmi zelen .

5.1.3 Biotechnická opat ení

V dot eném území se neuvažují biotechnická opat ení, které zahrnují terénní
urovnávky, p íkopy, pr lehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry,
protierozní cesty, zatravn né údolnice-dráhy soust ed ného odtoku
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6 POPIS VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ
PROST EDÍ A JEHO OCHRANA

6.1 Vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da

Po dokon ení nebude objekt zdrojem škodlivých exhalací. Vytáp ní objektu je
ešeno pomocí teplovodu. V objektu se nenachází žádné plynové kotle ani žádné jiné

za ízení na spalování tuhých paliv.
Provozem stavby budou vznikat p edevším odpady sm sných obal . Jinak

p evážn vzniká t íd ný sm sný komunální odpad, který bude odvážen specializovanou
firmou. Komunální odpad vzniklý provozem bytového domu bude soust ed n
v kontejnerech na vymezeném míst u silnice. Provozovatelé objektu si smluvn zajistí
odvoz a likvidaci odpad .

Provoz nebude vykazovat žádnou nadm rnou hlu nost. Zaúst ní splaškové
gravita ní kanalizace bude do jednotné ve ejné kanalizace. Veškeré pozemky dot ené
stavbou jsou vyjmuty ze zem d lského p dního fondu, nejsou ani sou ástí lesního
p dního fondu.

6.2 Vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných
strom , ochrana rostlin a živo ich  apod.)

V prostoru stavby se nevyskytují chrán né ani ohrožené rostlinné a živo išné
druhy, ani zde nejsou významné krajinné prvky. Lokalitou nejsou rovn ž trasovány
skladebné ásti územního systému ekologické stability krajiny podle ustanovení zákona
. 114/1992 Sb.

Stavebními úpravami nesmí dojít k dot ení stávající zelen . U strom , které se
nachází v blízkosti parkovišt (chodníku) na pozemku 522/2 a 4753 musí být p ed
výstavbou ochrán ny ko eny. Tato ochrana musí být provedena tak, aby poskytla trvalé
ochrán ní strom .

6.3 Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000

ešené území se nenachází v chrán ném území Natura 2000.

6.4 Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo
stanoviska EIA

Stavba nepodléhá ízení EIA.

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p edpis

Stavba svým charakterem výstavby a provozu nevyžaduje návrh žádných
ochranných ani bezpe nostních pásem.
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7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska situování a stavebního ešení stavby jsou spln ny základní požadavky
ochrany obyvatelstva. Z b žného provozu posuzovaného zám ru, p i dodržování
legislativních p edpis , nevyplývají pro obyvatele, pracovníky a životní prost edí
v okolí areálu žádná významná rizika. Riziko bezpe nosti provozu a lokální zne išt ní
životního prost edí by tedy p edstavoval pouze p ípad mimo ádné události (v d sledku
technické závady i selhání lidského faktoru, p i nevhodné organizaci, nekázni apod.).

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

8.1 Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní

Nejvíce rozhodujícími hmotami p i výstavb bytového domu B budou p edevším
zemina, beton, výztuž a zdivo.

Výpo tem bylo zjišt no, že celkov bude vyt ženo 1 670 m3 zeminy v
nakyp eném stavu. Pro zp tné zásypy bude t eba p ibližn 285 m3 v nakyp eném stavu.
Zemina bude vyvážena na skládku sutí a zemin Miskolezy, eská Skalice. Skládka je
vzdálena 16 km s dojezdovým asem 21 minut. Zemina pro zp tné zásypy bude
uskladn na na vyhrazeném míst  staveništ .

erstvá betonová sm s bude na stavbu dovážena z betonárny Cemex s.r.o.
z provozovny p ímo ve Dvo e Králové nad Labem. Betonárna je vzdálena 2,2 km a
dojezdový as z betonárny jsou 4 minuty.

Výztuž podléhající armování v armovn bude dovážena zhotovitelskou firmou
Pr mstav Náchod s.r.o. z jejich provozovny v Náchod . Armovna je vzdálena 32,2 km a
dojezdový as iní 40 minut.

Veškerý zbylý stavební materiál, a to nap . výztuž, zdivo, sádrokartony,
kontaktní zateplovací systém a materiál pro dokon ovací práce, bude dopravovat
zhotovitelská firma Pr mstav Náchod s.r.o. ze smluvených stavebnin Daros ze Dvora
Králové nad Labem. Stavebniny jsou vzdáleny 1,8 km a dojezdový as jsou 4 minuty.

Dimenzování staveništních p ípojek je podrobn popsána v kapitole 3. Za ízení
staveništ .

8.2 Odvodn ní staveništ

Na staveništi budou využívány stávající komunikace, které jsou vyspádovány a
odvodn ny do stávající kanalizace. Na staveništi, které je mírn svažité sm rem
k východu, k Hartskému potoku se nachází zpevn né plochy z asfaltového recyklátu a
veškerá voda co by se nevsákla do podloží, ste e p es stávající kanaliza ní vpust do
kanalizace. Na staveništi budou odvodn ny skládky, plochy pro mytí systémového
bedn ní a plocha pro mytí strojní mechanizace. Plocha pro mytí bedn ní je vyspádovaná
a napojená na kanaliza ní p ípojku, do kanaliza ní p ípojky jsou napojeny také
hygienické a sociální bu ky. P ípojky budou zaúst ny do stávajících kanaliza ních
šachet viz. Výkresy za ízení staveništ , šachty budou osazeny lapa i kal a
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odstra ova em ropných látek. Plocha pro mytí mechanizace se nachází za staveništním
vjezdem v jižní ásti. Plocha je vyspádovaná ve sklonu 1:20, odpadní voda je svedená
do sb rného kanálu a ten je napojen na kanaliza ní p ípojku, opat enou odstra ova em
ropných látek a lapa em kal .

8.3 Napojení staveništ na stávající  dopravní a technickou
infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu
Volné staveništní plochy mají vým ru p ibližn  4 410 m2. Hlavní vjezd na

staveništ je z ulice Tylova, komunikace je asfaltová a rozši uje se do velkého nádvo í.
Tento vjezd bude sloužit p edevším pro zásobování materiálem a dopravu lidí. Ší ka
vjezdu bude 4,32 m a bude tvo ena dv ma drát nými plotovými dílci, které se po
ukon ení prací na staveništi uzamknou visacím zámkem a et zem. Výjezd ze staveništ
je možný touto branou nebo ze druhého konce staveništ , který se nachází na jeho jižní
stran  do ulice Myslbekova.

Provizorní vjezd z ulice Myslbekova bude využíván p edevším p i zakládání
stavby, p i pohybu t žké mechanizace a transportu zeminy a betonu. Pro tyto ú ely bude
ulice Myslbekova vhodná nejen z d vodu, že tato ulice není v hojné mí e využívána
jinou dopravou, takže zde bude vhodné provád t transport t žkých stroj z podvalník
(nap . vrtná souprava), ale také z d vodu, že je zde dobré napojení hned na hlavní
m stskou komunikaci. Z ulice Myslbekova p ímo na pracovní místo je komunikace
tvo ená asfaltovým recyklátem, tudíž nedojde k poškození stávající komunikace t žkou
technikou ve dvo e. Asfaltový recyklát spojuje ulici Myslbekovu a nádvo í p ed
budovaným objektem „B“.

Staveništ bude oploceno v souladu s vyhláškou 591/2006 Sb., p íloha .5 a to
mobilním oplocením výšky min. 1,8 m. Stávající oplocení s bránou je pouze v míst
vjezdu z ulice Myslbekova. Vjezdová brána má ší ku 4,32 m a je tvo ena dv ma
plotovými dílci, které se po ukon ení prací na staveništi uzamknou visacím zámkem a
et zem. Za bránou se nachází plocha pro mytí a išt ní automobil .

Napojení na technickou infrastrukturu
Voda

Pro zásobování pitnou vodou bude prodloužen stávající areálový vodovodní ad.
Z tohoto areálového vodovodního adu budou následn vyvedeny p ípojky. Staveništní
p ípojka bude vyvedena z nov vybudované šachty v prostoru staveništ . P ípojka bude
osazena vodom rnou šachtou, bude opat ena podružným m ením pr toku vody a
kulovým kohoutem pro možnost odebrání pot ebné vody pro r zné innosti a p ipojení
hadic. Z vodom rné šachty budou do asným vedením napojeny hygienické bu ky
za ízení staveništ a plocha pro mytí systémového bedn ní.

P ípojka pro zásobování plochy pro mytí a išt ní automobil se nachází za
vjezdem z ulice Myslbekova. P ípojka bude vyvedena do vodom rné šachty, šachta
bude opat ena podružným m ením pr toku vody a kulovým kohoutem pro možnost
odebrání pot ebné vody pro r zné innosti a p ipojení hadic.

Požární voda m že být odebírána z hydrantu, který se již ve dvo e nachází.
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Elektrika
Pro napojení za ízení staveništ bude elektrická energie vyvedena z vybudované

elektrické p ípojky v severní ásti staveništ . Staveništ bude napojeno na elektrický
proud p es hlavní staveništní rozvad opat ený elektrom rem. Z hlavního rozvad e
bude pomocí kabelového rozvodu rozvedena elektrická energie do staveništních
rozvad a odtud dále ke spot ebi m. Staveništní rozvad e se budou nacházet
p edevším u v žového je ábu, míchacích ploch a u bun k za ízení staveništ . Kabel
p ípojek je veden v chráni ce, kterou tvo í t i d ev ná prkna. V míst , kde se nachází
asfaltový recyklát je kabel veden v zemi v chráni ce v hloubce zhruba 300 - 400 mm.

8.4 Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky

Výstavbou bytového domu B nebudou jakýmkoliv zásadním zp sobem
ovlivn ny okolní pozemky ani stavby. B hem stavby budou dodržovány podmínky na
ochranu životního prost edí a jeho jednotlivé složky, bezpe nosti práce, požárního
zabezpe ení, ochrany zdraví a zdravých životních podmínek p i výstavb , dle platných
p edpis a sm rnic schválených SN. Odpady vznikající p i stavb budou odváženy k
likvidaci na skládku sutí a zemin Miskolezy, eská Skalice nebo smluvenou firmou
Marius Pedersen s pobo kou Transport Trutnov s.r.o.

8.5 Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace,
demolice, kácení d evin

P i výstavb bytového domu B nevzniká zvláštní požadavek na ochranu okolí.
Pouze p ed zahájením stavebních prací bude staveništ oploceno do asným mobilním
oplocením. Oplocení ze systémových dílc výšky min. 1,8 m. Celková délka oplocení je
85 m. Pokud oplocení p esáhne svou výškou hranici 1,8 m, bude nutné zajistit ohlášení
na stavebním ú ad ke stavb do asného oplocení. Pro budoucí výstavbu není zapot ebí
bouracích prací ani se na pozemku nenachází žádná vzrostlá d evnatá zele , která by
musela být kácena.

8.6 Maximální zábory pro staveništ (do asné / trvalé)

Výstavba bude probíhat na parcele . 4757/1, ale staveništ bude rozlehlé na
n kolika dalších pozemcích, které jsou všechny ve vlastnictví investora. Trvalý zábor
staveništ bude vymezen oplocením staveništ viz. Výkresy za ízení staveništ . Pokud
vznikne jakýkoliv do asný zábor, bude co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytn
nutnou a bude p edem domluven s p íslušným vlastníkem pozemku.

8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i
výstavb , jejich likvidace

S veškerými odpady vzniklých ze stavby nebo provozu staveništ bude
nakládáno ve smyslu ustanovení zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky
. 383/2001 Sb., a p edpis souvisejících. P vodce odpad je povinen odpady t ídit

podle druhu a kategorie a zajistit ádnou likvidaci p ípadn recyklaci odpad . Po celou
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dobu realizace stavby bude probíhat evidence odvezených odpad . Na staveništi se
budou nacházet kontejnery pro sm sný odpad, stavební su , recyklovatelný odpad jako
kovy, papír, plasty a nebezpe ný odpad. Zp sob likvidace odpad bude zhotovitelem
stavby doložen p ed kolauda ním ízením. Veškeré odpady a vyt žená zemina, která
nebude použita do zásyp , bude odvážena na skládku sutí a zemin Miskolezy, eská
Skalice. Další odpady budou odváženy smluvenou firmou Marius Pedersen s pobo kou
Transport Trutnov s.r.o.

Kód Název
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 D evo, sklo a plasty
17 03 Asfaltové sm si, dehet a výrobky z asfaltu
17 04 Kovy (v etn jejich slitin)
17 05 Zemina, kamení a vyt žená hlušina
17 08 Stavební materiály na bázi sádry
17 09 Jiné stavební a demoli ní odpady
20 03 Ostatní komunální odpady

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanism s tím, že
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned
vyt žit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch
možno provést dekontaminaci vapexem.

8.8 Bilance zemních prací,  požadavky na p ísun nebo deponie zemin

Vzhledem k poloze pozemku (bývalé uhelné sklady) se nebude provád t skrývka
ornice, provedou se hned výkopové práce stavební jámy. Výpo tem bylo zjišt no, že
celkov  bude vyt ženo 1 670 m3 zeminy v nakyp eném stavu. Zemina bude vyvážena na
skládku sutí a zemin Miskolezy, eská Skalice. Z celkového objemu zeminy bude
p ibližn 285 m3 v nakyp eném stavu, uskladn na na pozemku investora a dále použita
p i kone ných terénních a sadových úpravách.

8.9 Ochrana životního prost edí p i výstavb

Výstavbou objektu nebude negativn ovlivn no životní prost edí. Realizace
výstavby musí být upravena a p izp sobena tak, aby byl minimalizován její negativní
dopad na okolí a tím i na celou lokalitu. Do území stavby nezasahuje žádný prvek
vyžadující zvláštní ochranu p írody, ani žádný významný krajinný prvek. Územím
neprochází ani do n j nezasahuje prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).
B hem stavby nebude rušen no ní klid.

Ochrana p ed hlukem, vibracemi a ot esy
ídí se na ízením vlády . 272/2011 Sb. O ochran zdraví p ed nep íznivými

ú inky hluku a vibrací. Zhotovitel stavby musí stavbu a staveništ zajistit tak, aby
nebyla p ekro ená hluková zát ž. Po dobu výstavby domu budou zhotovitelem
používány stroje, za ízení a mechanismy s nižší hlu ností, v dobrém technickém stavu.
Stroje, které nevykonávají žádnou innost, budou mít vypnutý motor. Motory stavební
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mechanizace musí být v protihlukové kapot . V asovém úseku od 7:00 do 21:00 nesmí
být p ekro en hygienický limit LAeq= 65 dB. O svátcích a dnech pracovního klidu
budou práce na staveništi p erušeny.

Vibrace na staveništi vznikají používáním stroj , které pracují na bázi
mechanického kmitání, nebo rázovým pohybem do materiálu. Ochrana proti vibracím
bude zajišt na ochrannými prost edky, jako jsou antivibra ní rukavice, sluchátka, nebo
antivibra ní obuv.

Ochrana p ed prachem
Upravuje zákon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší. Ochrana ovzduší p ed

nadm rnou prašností bude zajišt na kropením vodou. Vozidla vyjížd jící ze staveništ
musí být ádn  o išt na, aby nedocházelo ke zne iš ování ve ejných komunikací
zejména zeminou, betonovou sm sí apod. P ípadné zne išt ní ve ejných komunikací
musí být pravideln odstra ováno tak, aby byly dodrženy podmínky § 52 zákona
. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto d vodu bude z ízena

plocha pro mytí automobil . Vozidla dopravující sypké materiály musí používat
k zakrytí hmot plachty.

Ochrana proti zne iš ování podzemních a povrchových vod a kanalizace
Ochranu spodních vod zajiš uje zákon . 254/2001 Sb., zákon o vodách a o

zm n  n kterých zákon (vodní zákon). Bude zabrán no zne iš ování podzemních vod
stavební inností. Plochy ur ené pro ist ní strojní mechanizace jsou spádovány a
odvodn ny do ve ejné kanalizace. P ed vnikem kapalin do ve ejné kanalizace bude
osazena usazovací nádoba, která bude odlu ovat ropné a jiné nežádoucí látky.
Usazovací nádoby budou pravideln  kontrolovány a išt ny.

Ochrana p dy
Zajiš uje se ustanovením zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského

p dního fondu. Ochrana p dy bude zajišt na optimálním návrhem stavebního provozu a
za ízením staveništ . Zabrání se úniku pevných a kapalných ástic do p dy, p edevším
ádnou údržbou strojní sestavy a p i odstavení stroj  vložením lapa .

8.10 Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i  práci na staveništi,
posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci podle jiných právních p edpis 5 )

Stavební a montážní práce musí být provád ny v souladu s ustanovením p edpis
o bezpe nosti práce, jmenovit na ízením vlády . 591/2006 Sb., požadavky na
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích a zákonem . 309/2006 Sb.,
zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a dále jak je uvedeno
v p íslušných ástech stavebního ešení projektové dokumentace.

Pro stavbu bytového domu bude nutné ú asti koordinátora bezpe nosti a to z
d vodu rozsahu stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

• Celkový plánovaný objem prací a inností b hem realizace díla p esáhne 500
pracovních dn  v p epo tu na 1 osobu. 
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• Na stavb budou p sobit sou asn zam stnanci více než jednoho zhotovitele
stavby.

• Celková p edpokládaná doba trvání prací a inností je delší než 30 pracovních
dn , ve kterých bude pracovat sou asn více než 20 fyzických osob po dobu
delší než 1 pracovní den a dále z d vodu práce se zvýšeným rizikem dle na ízení
vlády . 591/2006 Sb.: práce, p i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné
hloubky více než 10 m.

Koordinátor vypracuje plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi
podle zákona o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením SN 73 6005, zákona
. 17/1992 Sb., zákona . 388/1991 Sb., na ízení vlády . 61/2003 Sb., zákona
. 185/2001 Sb., zákona . 201/2012 Sb., zákona . 86/1992 Sb., ve zn ní pozd jších

p edpis a na ízení, jakož p edpis  souvisejících.
Za ízení staveništ musí spl ovat požadavky na ízení vlády . 361/2007 Sb., a

zákona . 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném zn ní.

8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb

Nebudou provád na žádná opat ení pro bezbariérové užívání výstavbou
dot ených staveb.

8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opat ení

P i vjezdu a výjezdu ze staveništ bude do asn doprava ízena zna ením
upozor ujícím na probíhající stavební práce p edevším upozor ující na výjezd vozidel
ze stavby viz. výkres: B.14. Koordina ní situace s dopravním zna ením.

8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní
stavby za provozu, opat ení proti  ú ink m vn jšího prost edí p i
výstavb apod.)

Staveništ bude stabiln oploceno min. do výšky 1,8 m a to po celém obvodu
tak, aby se zamezilo vniku t etím osobám bez oprávn ní vstupu. Dále bude výrazn
zna eno cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Práce a manipulace s materiálem mimo
oplocení staveništ je zakázána. Osv tlení staveništ  bude v noci sv tlem na fotobu ku.

Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být ozna eny dopravními zna kami
provád jícími místní úpravu provozu vozidel po staveništi. Vjezdy budou opat eny
cedulí, zákaz vjezdu nepovolaným osobám. Provoz staveništ nebude omezovat
parkovací stání ve dvo e. Provoz bude ízen dle dopravních zna ek upravující místní
podmínky. V p ípad nep edvídatelných událostí bude provoz ízen proškoleným
pracovníkem v reflexní vest .
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8.14 Postup výstavby, rozhodující díl í termíny

Podrobný postup výstavby je znázorn n v p íloze: B.5. asový a finan ní plán
celé stavby dle THU.

Zahájení: 03/ 2016 
Ukon ení: 04/ 2017 
Lh ta výstavby: 13 m síc
Termín vyhotovení spodní stavby objektu: 11.05. 2016 
Termín vyhotovení hrubé vrchní stavby objektu: 01.11. 2016 

P i stavb nejsou stanoveny díl í rozhodující termíny. Doba výstavby stanovená
v podrobném harmonogramu prací je 452,13 pracovních dní.
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1 INFORMACE O STAVENIŠTI

1.1 Situace stavby

Stavba z hlediska širších vztah je umíst na poblíž centra m sta
Dv r Králové nad Labem, sm rem na severovýchod. M sto Dv r Králové nad Labem
leží ve východních echách, v Královéhradeckém kraji, na hlavní spojnici mezi m sty
Jarom a Trutnov. M sto je situováno mezi Krkonošským podh ím a Ji ínskou
pahorkatinou. Protéká jím eka Labe a navrhovaná stavba leží mezi Labem a Hartským

potokem, p esto není
v povod ové oblasti.
Ke stavb vedou

dv  komunikace.
Z ulice Tylova, která

slouží jako jedna
z obchodních ulic
v centru m sta a
z ulice Myslbekova.
Stavba leží na mírn
svažitém terénu
sm rem na východ
k Hartskému potoku.

Obr. 1:Situace stavby

1.2 Popis staveništ

Celé území je p ístupné ze dvou hlavních komunikací procházejících m stem.
Ulice Tylova je ze severu napojena na silnici . 300 v ulici Fügnerova, která dále

pokra uje sm rem na Trutnov. Ulice
Myslbekova je napojena na silnici . 299 v
ulici Legioná ská pokra ující dále sm rem na
Jarom . Volné staveništní plochy mají
vým ru p ibližn  4 410 m2.

Hlavní vjezd na staveništ je z ulice
Tylova, komunikace je asfaltová a rozši uje se
do velkého nádvo í.

Z ulice Myslbekova je komunikace
tvo ená asfaltovým recyklátem, který spojuje
ulici a nádvo í p ed budovaným objektem „B“.

Obr. 2: Popis staveništ
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Staveništ bude oploceno mobilním oplocením. Stávající oplocení s bránou je
pouze v míst vjezdu z ulice Myslbekova. Veškeré parcely ur ené k výstavb bytového
domu B v etn zpevn ných ploch jsou v majetku investora - Protivítr - invest s.r.o.

1.3 Popis stavby

ešená stavba bytového domu B se bude nacházet ve vnitrobloku mezi
stávajícím bytovým domem A a pro druhou etapu plánovaným bytovým domem D.

Stavba je vydána v souladu s územn plánovací dokumentací m sta Dv r
Králové nad Labem. Funk ní využití domu (byty) je v souladu s ur eným využitím dané
funk ní plochy (stavby smíšené, výstavba bytových dom  s využitím p ízemí).

Obr. 3: Dispozice objekt v okolí

Bytový d m B je p tipodlažní obytný d m (1 podzemní a 4 nadzemní patra) se
suterénem, ve kterém jsou umíst ny garáže a sklepy. Je navržen zalomeného tvaru
p dorysných rozm r  p ibližn  29 × 18,5 m. Poslední 4. NP ustupuje a na vzniklých
prostorech jsou navrženy terasy. Vstup do jednotlivých podlaží je dvouramenným
schodišt m umíst ným v míst zalomení domu. Vstup do byt je z chodby, nebo
z venkovní pavla e, která je napojena na schodiš ový prostor. Vedle schodiš ového
prostoru je umíst n výtah, který je navržen ze suterénu až do 4. NP.

V 1. podzemním podlaží jsou krom carportu pro 11 stání, skladovací sklepní
kóje pro jednotlivé byty, technická a úklidová místnost. V 1. až 3. NP je umíst no 17
bytových jednotek od velikosti 1+kk po 4+kk. Ve 4. NP jsou t i byty, p i emž dva mají
velkou st ešní terasu. Všechny byty jsou nap í celým domem a díky tomu mají okna
orientována do ulice (sever) a do klidného dvora (jih). Tomu odpovídá dispozi ní ešení
byt . Poslední nadzemní podlaží je ustoupeno, aby vyhov lo podmínkám památkového
ú adu.
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Založení objektu bude na základových pasech, pod nimiž se vyvrtají piloty.
Bytový d m bude zd n z cihelných blok Porotherm na vápenocementovou maltu s
kontaktním zateplovacím systémem. Ve 4. NP bude z d vodu zatížení nosné konstrukce
použito také cihel Ytong. P eklady budou v systému Porotherm, p ípadn monolitické
spušt né ze stropní desky. V suterénu budou nosné st ny dopln ny železobetonovými
monolitickými sloupy a pr vlaky. Vnit ní d lící konstrukce jsou z cihelných blok
Porotherm a Ytong. Stropní konstrukce, pavla e a balkóny jsou navrženy jako
železobetonové monolitické desky.

Obr. 4: Pohledy

Zast ešení kombinuje n kolik konstruk ních systému s r znými sklony. Nad 4.
NP bude dvoupláš ová sedlová st echa na d ev né sbíjené nosníky a st ešní krytina z
poplastovaného ocelového plechu. Nad ástí 3. NP bude plochá s terasami,
vyspádovaná do odtokových vpustí. Nad výtahovou šachtou plochá, jednopláš ová,
zateplená a nad pavla emi je navržena st echa plochá, jednopláš ová, nezateplená.

1.4 Koncepce za ízení staveništ

V celém pr b hu realizace bytového domu B, zvlášt  p i výstavb hrubé vrchní
stavby, kdy na staveništi bude nejvíce osob, se bude koncepce za ízení staveništ
postupn  m nit.

V oblasti za hlavní bránou bude situovaná zpevn ná plocha, která bude sloužit
pro skladovací, sociální a provozní ásti staveništ . Sociální za ízení staveništ je
tvo eno šatnami, toaletami s umývárnou. Všechny ásti jsou ešeny, tak aby byl spln n
požadavek na minimální prostor osob p i užívání. Provozní za ízení staveništ je
tvo eno kancelá emi stavbyvedoucího a mistra. U t chto za ízení budou z ízeny místa
pro ukládání odpad . Dále zde bude parkovišt osobních vozidel zam stnanc stavby,
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ale i pro odpov dné osoby všech zú astn ných stran p i kontrolních dnech. Parkovišt
svou kapacitou poskytne parkovací místa nejmén  pro 6 automobil .

Staveništní komunikace povede dále okolo východní strany stavby sm rem
k ulici Myslbekova. V této ásti staveništ budou umíst ny výrobní ásti staveništ , a to
skládky a sklady materiál . Je to z d vodu dobrého manipula ního prostoru p i skládání
materiálu z korby nákladního automobilu, kdy nebude významným zp sobem ovlivn na
probíhající výstavba, ale p edevším z dosahu v žového je ábu. U brány do ulice
Myslbekova bude z ízena istící zóna pro mechanizaci zne išt nou stavební produkcí.

istící zónou je myšleno odvodn né místo s možností použití vysokotlakého isti e.
Pracovní doba na staveništi bude probíhat v denních hodinách od 7 hodiny ranní

do 16 hodiny odpolední, kdy je 1 hodina vymezena na ob d. Okolí stavby nesmí být
vyrušováno v dob  no ního klidu.

Koncept za ízení staveništ bude odpovídat stupni rozestav nosti v daném
asovém rozmezí. Výstavba je proto rozd lena do t í výstavbových etap:

I. etapa - založení stavby (04.04 - 11.05. 2016)
P ípravné a vyty ovací práce, výkop stavební jámy, vyhotovení pilot, provedení

základových pas a betonáž desky pro založení objektu.

II. etapa - hrubá vrchní stavba (13.05. - 01.11. 2016)
Vybudování svislých a vodorovných nosných konstrukcí, st echy s pozd jším

vyzd ním nenosných d lících p í ek.

III. etapa - dokon ovací práce (29.10. 2016 - 18.04. 2017)
Výpln otvor , rozvody technického za ízení budovy, povrchové úpravy,

vyhotovení kontaktního zateplovacího systému s omítkou a kone né dokon ení
bytového domu B.

1.5 Úprava staveništ

1.5.1 P edání staveništ

Objednatel stavby firma Protivítr - invest s.r.o. p edává zhotoviteli v zastoupení
hlavním stavbyvedoucím firmy Pr mstav Náchod s.r.o. staveništ  p ed zahájením všech
prací a to v ur ený termín, který byl sjednán ve smlouv o dílo. P i p edání bude
p ítomen objednatel – pov ená osoba firmy Protivítr - invest s.r.o., projektant a
stavební dozor.

Objednatel zhotoviteli p edá stavební povolení, ov enou a schválenou
projektovou dokumentaci a p ipravené staveništ . Staveništ bude volné a p ístupné,
z eteln budou vyzna eny polohy a ochranná pásma všech inženýrských sítí. Dále bude
vyzna en obvod staveništ , prob hne p edání pevných výškových a polohopisných
bod , které budou pot ebné pro správné vyty ení stavby. Rovn ž budou p edány
p ipojovací body pro odb r elekt iny a vody pro staveništní pot eby.

O p evzetí staveništ se provede zápis do stavebního deníku, který podepíší
odpov dní, nebo pov ení pracovníci obou smluvních stran.
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1.5.2 P íprava za ízení staveništ

Prvním krokem za ízení staveništ bude osazení do asného mobilního oplocení,
v rozsahu viz. výkres: B.2. Za ízení staveništ - Spodní stavba. Oplocení bude ze
systémových dílc , výšky 2,0 m. Celková délka oplocení staveništ je 298 m, z toho
85 m z mobilního. Oplocení bude z ásti 63 m vykryto nepr hlednými plachtami, pro
protekci p ed prašností a hlukem ze staveništ . V jižní ásti z ulice Myslbekova je již
pozemek oplocen stávajícím oplocením s uzamykatelnou bránou. Ob staveništní brány
pro vjezd automobil budou dvoudílné uzamykatelné s ší kou polí 2,16 × 2,0 m s
drát nou výplní. Celková ší ka každé z bran je tedy 4,32 m. Nov budovaná brána bude
osazena na kole kách z d vodu pojezdu brány. Na staveništním oplocení budou
zav šeny výstražné cedule, a to hlavn : vstup na staveništ zakázán a nepovolaným
vstup zakázán. Protože oplocení p esahuje svou výškou hranici 1,8 m, bude nutné
zajistit ohlášení na stavebním ú ad  ke stavb  do asného oplocení.

Obr. 5: Výstražná tabulka

Zárove se z ízením oplocení mohou být naváženy staveništní kontejnery
provozní, sociální a skladovací. Kontejnery budou uloženy v jedné vrstv , protože
plocha za ízení staveništ to dovoluje. Kontejnery budou založeny na únosném podloží
z asfaltového recyklátu. Pokud by zpevn ná plocha nevyhovovala stanovenému
zatížení, budou kontejnery založeny na betonových panelech.

Poté budou provedeny p ípojky vody, elekt iny a kanalizace z p edem známých
odb rných míst, viz.: Souhrnná technická zpráva odd., 8.3. Napojení staveništ na
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Nakonec se dokon í celé za ízení
staveništ  pro možnost zapo etí stavebních prací.

1.5.3 Založení stavby

B hem zakládání stavby bude nutné vytvo it do asnou skládku pro uložení
285 m3 vyt žené zeminy. Maximální výška figury smí být 1,8 m a bude uložena po
spádnici, tj. kolmo na vrstevnice, aby nedošlo k zadržování vody na staveništi. Vytvo í
se skládka pro armokoše pilot a následn i pro armaturu základových pas a bedn ní.
Dojde ke z ízení mycí plochy pro mytí systémového bedn ní a zne išt né mechanizace
vyjížd jící ze staveništ . Plocha bude v dosahu zdroje vody pro mytí a bude odvodn na
do kanaliza ní p ípojky, na p ípojku bude osazen lapa kal a odstra ova ropných
látek.
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1.5.4 Hrubá vrchní stavba

Na ploše okolo spojovací komunikace se bude nacházet plocha pro skládku
systémového bedn ní, plocha uložení výztuže a zdících tvarovek. Dále bude z ízena
plocha pro v žový je áb, plocha bude tvo ena ze silni ních panel , uložených na vrstv
hutn ného št rku na geotextlii. Je áb bude dovezen a smontován specializovanou
firmou, která je áb zap j í, nap íklad firma JVS, spol. s r.o. s pobo kou v Hradci
Králové

1.5.5 Dokon ovací práce, omítky a KZS

Pro provád ní kontaktního zateplovacího systému musí být z ízeno lešení
Layher Blitz. Provád ní bude rozd leno na dv etapy, nejprve bude provedena jižní a
východní strana, poté strana severní a západní. Pro vertikální dopravu budou sloužit
stavební vrátky Geda 60S Mini, na každé stran budovy bude umíst n jeden. Dále
budou z ízeny dva prostory pro míchání lepících a st rkových hmot. Ke každému bude
p ivedena voda pro zám s hmot a elektrická energie, každá plocha bude opat ena
staveništním rozvad em. Na jedné z mísících ploch se bude nacházet silo suché
omítkové sm si. To bude pravideln dopl ováno silodofukova em. Skládku minerální
vaty a polystyrenu bude možné z ídit uvnit již vybudovaného objektu v 1. PP., viz.
výkres: B.4. Za ízení staveništ - Dokon ovací práce, to bude upraveno stavebním
mistrem.

1.5.6 Likvidace za ízení staveništ

Demontáž za ízení staveništ bude probíhat po vyklizení objektu. Poté za nou
být provád ny úpravy terénu, budování nových zpevn ných ploch jako chodník a
parkovacích ploch. Budou rušeny staveništní p ípojky, odváženy sklady, šatny,
hygienické za ízení a nakonec oplocení stavby. Likvidace za ízení staveništ bude
probíhat postupn s postupem terénních úprav okolo objektu. Z stane bu ka
stavbyvedoucího, ta bude odvezena v dob  p edání objektu a vydání kolauda ního
rozhodnutí.

1.6 Doprava

Horizontální doprava bude ešena po stávajících obslužných komunikacích v
ulicích Tylova a Myslbekova a ve dvo e p ed budovaným bytovým domem B, nebo po
staveništní komunikaci z asfaltového recyklátu, viz.: Výkresy za ízení staveništ .
Parkování automobil se bude nacházet na zpevn né ploše. Doprava v areálu a na
staveništi bude upravena dopravním zna ením upravující místní pom ry. P i pohybu
vozidel je nutné respektovat polohu a umíst ní staveništních sítí zejména p ívod
elektrické energie umíst né v chráni kách. P i p ejezdu chráni ky musí idi vozidla
zpomalit a uzp sobit jízdu, tak aby nebyla porušena. Vertikální doprava p i provád ní
hrubé vrchní stavby a zast ešení bude zajišt na v žovým je ábem Liebherr 32TT. P i
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provád ní montáže lešení a kontaktního zateplovacího systému bude vertikální doprava
zajišt na stavebními vrátky Geda 60S Mini.

Doprava zam stnanc
Staveništ se nachází ve m st Dv r Králové nad Labem s p ístupovou

komunikací z asfaltu. Z tohoto d vodu nejsou kladeny speciální nároky na dopravu
zam stnanc . Doprava zam stnanc bude p edem dohodnuta, bu se d lníci dopraví
sami, nebo bude na za átku každého pracovního dne vyslána dodávka pro dopravu osob
ze sídla firmy Pr mstav Náchod s.r.o.

1.7 Skladování

Materiál bude skladován dle své povahy, rozm r , nárok výrobce na skladování
a dle pokyn  uvedených v technologických p edpisech.

1.7.1 Skládky

Na staveništi bude z ízena skládka armokoš pilot, ta poté bude nahrazena
skládkou bedn ní a výztuže pro základové pasy a nakonec pro výztuž a systémové
bedn ní strop . Bude z ízena také skládka pro zdící materiál, která dokáže pojmout
celkový objem zdiva pro jednu etapu, ale v lepším p ípad bude pr b žn zásobována.
Všechny skládky se nachází v dosahu vežového je ábu. Podklad skládek tvo í hutn ný
št rk frakce 16/32 tlouš ky 150 mm uložený na geotextilii a odvodn ný. Rozm r
skládky armokoš 9,4 × 6,9 m, armokoše zde budou uloženy ve tyrech vrstvách do
výšky 1,64 m, celkový po et armokoš je 39 ks. isté omyté bedn ní bude skladováno
na ploše o vým e 80,5 m2.

1.7.2 Sklady

Pro skladování drobné mechanizace, drobného materiálu nebo stavebnímu
materiálu, který nesmí být vystaven pov trnostním podmínkám budou sloužit suché,
v trané, uzamykatelné kontejnery. Kontejnery budou uloženy na asfaltovém recyklátu.

2 ZAJIŠT NÍ ZDROJ A ENERGIE

2.1 Dimenze vodovodní p ípojky

Pro zásobování pitnou vodou bude prodloužen stávající areálový vodovodní ad.

2.1.1 Pot eba vody pro provozní ú ely Qa

Byly vybrány pouze innosti, kde se p edpokládá vyšší spot eba vody. innosti
nebudou probíhat zárove , tudíž dimenze potrubí bude vycházet z nejnáro n jší
innosti.
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Qa= (Sv*knt)/(t*3 600) [l/s]
Qa - maximální hodinová pot eba provozní vody [l/s]
Sv - pot eba provozní vody za den [l]
knt - koeficient nerovnom rnosti pot eby provozní vody, knt = 1,5 
t - pracovní doba na staveništi dle sm nnosti [h]

• Spot eba vody pro výkopové práce

innost M.J. množství M.J. st ední norma
[l/h; l/ks]

celkem
spot eba [l]

kropení t žené
zeminy h 33 38 1 254 

mytí nákladních
automobil vozidlo 2 1 000 2 000 

mytí rypadla vozidlo 1 200 200
celkem 3 454 

Tab. 2: Spot eba vody pro výkopové práce

Qa1= (3 454*1,5)/(8*3 600) = 0,18 l/s

• Spot eba vody pro základové konstrukce

innost M.J. množství M.J. st ední norma
[l/m2; l/ks]

celkem
spot eba [l]

ošet ení betonu m2 192,5+88,64 10 2 811,4 
mytí nákladních
automobil vozidlo 1 200 200

mytí rypadla,
rypadlo - naklada e vozidlo 2 200 400

celkem 3 411,4 
Tab. 3: Spot eba vody pro základové konstrukce

Qa3= (3 411,4*1,5)/(8*3 600) = 0,18 l/s

• Spot eba vody pro zd ní

innost M.J. množství M.J. st ední norma
[l/m2]

celkem
spot eba [l]

zdivo 30 m2 846+ 691= 1 537 14 21 518 
zdivo 24 m2 164 11,2 1 836,8 
zdivo 17,5 m2 40,06 8,2 328,49
zdivo 10 m2 1 140 1,4 1 596 
mytí zdících nástroj 1 000 

celkem 26 279,29 
Tab. 4: Spot eba vody pro zd ní

Qa4= (26 279,29*1,5)/(8*3 600) = 1,37 l/s
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• Spot eba vody pro omítání

innost M.J. množství M.J. st ední norma
[l/m2]

celkem
spot eba [l]

omítky Porotherm m2
1 393+ 44,27+
3 649+ 108,87+

62,86= 5 258 
3,9 20 506,2 

omítky Ytong m2 548,82 1,4 768,35
mytí zdících nástroj 1 000 

celkem 22 274,55 
Tab. 5: Spot eba vody pro omítání

Qa5= (22 274,55*1,5)/(8*3 600) = 1,16 l/s

2.1.2 Pot eba vody pro osobní hygienu Qb

Qb= (Pb*Ns*kn)/(t*3 600) [l/s]
Qb - maximální hodinová pot eba vody
Pb – po et pracovník ve sm n
kn – koeficient nerovnom rnosti pot eby vody, kn = 2,7 
t – pracovní doba na staveništi dle sm nnosti [h]

innost M.J. množství M.J. st ední norma
[l]

celkem
spot eba [l]

hygienické ú ely pracovník 28 35 980
sprchování pracovník 28 45 1 260 

celkem 2 240 
Tab. 6: Spot eba vody pro osobní hygienu

Qb= ( 2 240*2,7)/(1*3 600) = 1,68 l/s

2.1.3 Pot eba vody pro protipožární ú ely Qc

V blízkosti staveništ jsou umíst ny dva hydranty v ulici Tylova. Z tohoto
d vodu není pot eba navrhovat pot ebné množství protipožární vody.

2.1.4 Návrh staveništní vodovodní p ípojky

• Pot eba vody pro zd ní
Q2 = Qa4 + Qb + Qc + 20% ztráty
Q2 = 1,37 + 1,68 + 0 + (0,2*0,9)
Q2 = 3,23 l/s DN 63

P i návrhu pot eby vycházíme z nejnáro n jší innosti na zásobování vody, kde
bude nasazeno nejvíce pracovník a je zde nejv tší vydatnost vody pro pracovní postup.
Celková pot eba vody iní 3,23 l/s. Musíme tedy navrhnout vodovodní potrubí
minimáln PE 100 - DN 63 s návrhovou rychlostí 4,9 m/s.
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2.2 Dimenze p ípojky elektrické energie

Staveništ bude napojeno na elektrický proud p es hlavní staveništní rozvad
opat ený elektrom rem. Hodnota p íkonu elektrické energie se stanoví z celkového
po tu strojních za ízení na staveništi konkrétn z jejich výkon . Ve výpo tu bude
uvažována pouze strojní sestava, která se bude na staveništi vyskytovat ve stejný as.

S= 1,1 [( 1* P1+ 2* P2+ 3* P3)2 + (0,7* P1)2]1/2

S - zdánlivý p íkon
1,1 - koeficient rezervy nep edvídaného zvýšení p íkonu 10%

1, 2, 3 - koeficienty náro nosti – soudobost výkon  spot ebi
- jedním elektromotorem 0,8
- dv ma a více elektromotorem 0,5
- vnit ního osv tlení 0,7 – 0,9 
- vn jšího osv tlení 0,9 – 1,0 

P1 - p íkon spot ebi
P2 - p íkon stavebních bun k
P3 - p íkon vn jšího osv tlení

2.2.1 P íkon spot ebi

P íkon spot ebi - P1
p ístroj p íkon [kW] po et [ks] celkem [kW]
v žový je áb
Liebherr 32TT 11 1 11

stavební vrátek
GEDA mini 60S 4,45 2 8,9

elektrické míchadlo sm sí
Narex EGM 10-E3 0,95 2 1,9

úhlová bruska
Narex EBU 18-25 2,5 1 2,5

strojní omíta ka
Putzmeister MP 25 mixit 5,5 1 5,5

bourací kladivo
Makita HM1307C 1,51 2 3,02

kotou ová pila
Narex EPK 16 D 1,1 2 2,2

pila na cihelné tvarovky
DeWalt Alligator DW393 1,35 1 1,35

svá e ka CO2
Telwin Telmig 170/1 5,2 1 5,2

vysokotlaký isti
Karcher K 7.800 

3 1 3



Za ízení staveništ Kapitola 3 

P íprava realizace bytového domu ve Dvo e Králové nad Labem 70

Tab. 7:P íkon spot ebi

2.2.2 P íkon stavebních bun k

Tab. 8:P íkon stavebních bun k

2.2.3 Celkový pot ebný p íkon

S = 1,1 [(0,5*46,67+0,8*0,353+1*1,5)2+(0,7*46,67) 2]1/2 = 45,3 kW

2.3 Dimenze skladovacích ploch

Dimenze skladových ploch je odvislá od druhu a etnosti zásobování
materiálem. Jelikož se vybrané stavebniny nachází 2,2 km od staveništ , lze staveništ
zásobovat bez v tších problém pr b žn . Materiál se z v tší ásti bude ukládat na již
zhotovené konstrukce (základovou desku, stropní konstrukce apod.).

Skladování zdícího materiálu:
Výpo et palet

zdivo celkem [m2] plocha [m2/pal] celkem [pal]
PRT 30 1 537 5 308
PRT 24 164 5,4 31
PRT 17,5 40,06 7,2 6
Ytong 10 1 140 13,5 85

celkem 430
Tab. 9:Výpo et palet

vrta ka
Narex EVP 13 E-2H3

0,65 2 1,3

stavební mícha ka
Scheppach MIX 180

0,8 1 0,8

celkem 46,67

P íkon vn jšího osv tlení - P3
p ístroj p íkon [kW] po et [ks] celkem [kW]
bezpe nostní osv tlení
Halogenový reflektor Kanlux JEN 0,5 3 1,5

celkem 1,5

Stavební bu ky - P2
typ p íkon [kW] po et [ks] celkem [kW]
kancelá  – OK10 14,7* 0,020 2 0,1764
p evlékárny - OK05 14,7 *0,006 1 0,0882
umývárny - SAN20-01 14,7 *0,006 1 0,0882
obytná bu ka AB6 14,7 *0,006 2 0,1764
sklad - SK20E 0 2 0

celkem 0,353
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Celkem bude na stavbu dopraveno 430 palet zdícího materiálu.
Množství palet na 1 patro: cca 430/ 5= 87 ks palet zdiva.

Zz= (Q/ tc)* n= (87/ 4)* 5= 108 pal  plocha 108* (1,2* 0,8) = 103,68  104 m2

Zz zásoba materiálu v p íslušných jednotkách
Q množství materiálu pro 1 zásobovací cyklus [pal]
tc as trvání zásobovacího cyklu [dny]
n as p edzásobení materiálem [dny]

F= F0/ = 104/ 0,77= 135 m2 min. 10 × 13,5 m; navrženo 10 × 15 m

F0 istá plocha skládky v [m2]
koeficient využití skladovací plochy

Skladování výztuže:
Celkové množství tun výztuže na jedno patro: 6,9 t.

Z= (Q/ tc)* n= (6,9/ 4)* 5= 8,625 t

F0= Z* f0= 8,625* 0,26= 2,24 m2

F= F0/ = 2,24/ 0,743= 3,01 m2 min. 1 × 3,01 m; navrženo 3 × 5 m

2.4 Dimenze staveništních kontejner

Provozní
Minimální normové hodnoty:
- stavbyvedoucí 15 - 20 m
- pomocný stavbyvedoucí 8 - 12 m
- min. podlahová plocha pro pracovníky 1,25 m

Výpo ty:
- stavbyvedoucí  1 bu ka
- pomocný stavbyvedoucí + 4 zam stnanci  1 bu ka
- 14,8/ 1,25= 12 pracovník  na 1 bu ku  3 bu ky (28 pracovník )

Pro výpo ty je brána hodnota nejvyššího množství pracovník , kte í se budou na
staveništi v pr b hu výstavby nacházet. V jedné z bun k m že následn  p ebývat no ní
hlída .

Sociální
Minimální normové hodnoty:
- 10 osob na 1 umyvadlo,
- 15 osob na 1 sprchovou kabinu,
- 1 záchodová mísa na 10 muž / 2 mísa na dalších 40 muž (stejn tak i pisoáry),
- 1 záchodová mísa na 10 žen/ na dalších 20 žen další mísa.
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Výpo ty:
Po et pracovník : 28 muž
- po et nutných záchodových mís  2 mísy,
- po et nutných sprch  3 sprchy,
- po et nutných umyvadel  4 umyvadla,
- po et nutných pisoár  2 pisoáry.

Sociální kontejner SAN20-01 disponuje pot ebným ZTI.

3 OBJEKTY ZA ÍZENÍ STAVENIŠT

Plochy ur ené pro umíst ní bun k budou zkontrolovány, zda jsou dostate n
zpevn né, únosné a rovinné. Nebude-li tak, budou plochy zpevn ny a vyrovnány.
Dopravu bun k na staveništ zajistí vhodný taha s valníkovým náv sem (nap . Man
TGA 18.480 4×2 BLS + Kögel Multi). Složení bun k z valníku provede autoje áb
(nap . Tatra AD20). Za ízení staveništ je rozkresleno ve výkresech: B.2., B.3., B.4.
Za ízení staveništ .

3.1 Za ízení staveništ

3.1.1 Objekty provozní

• Kancelá  – OK10 Obytný kontejner se sanitou (2 ks)

Obytný kontejner, který bude denn využívat stavbyvedoucí spolu s vedením
stavby pro kancelá ské práce. Tato bu ka bude p edevším využita v kontrolních dnech a
p i sch zkách s dodavateli a projektanty. V kontejneru je umíst no sociální za ízení.

Obr. 6: Kancelá OK10

• Mobilní oplocení

Oplocení bude z ásti 63 m nepr hledné,
kryté plnost nnou plachtou s ochranou p ed hlukem
a prašností. Protekci proti p elezení vytvá í svislé
dráty výpln vystupující nad nosný rám.

Rozm r: 3 500 × 2 000 mm (1 ks)
Oka výpln : 150 × 150 mm

Obr. 7: Mobilní oplocení
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• Osv tlení

Osv tlení staveništ v noci bude vytvo eno t emi
halogenovými reflektory Kanlux JEN. Z d vodu možného rušení
no ního klidu, velkým osv tlením staveništ , je v ur itých místech
zvoleno osv tlení staveništ  pouze na pohybové idlo.

Obr. 8: Reflektor Kanlux
• Elektrický rozvad HM 422/FI/EL

Pro rozvod elektrické energie bude použit rozvad
HM. Všechny kabely je vždy nutné chránit proti pojezdu
t žkých stroj . Kabel p ípojek je veden v chráni ce, kterou
tvo í t i d ev ná prkna. V míst , kde se nachází asfaltový
recyklát je kabel veden v zemi v chráni ce v hloubce zhruba
300 - 400 mm.

Zásuvky: 4× 230 V/16 A 
2× 400 V/16 A 
2× 400 V/32 A 

Obr. 9: Elektrický rozvad

3.1.2 Objekty sociální

• P evlékárny - OK05 – Obytný kontejner (1 ks)

Na stavb bude umíst na bu ka s dv ma odd lenými místnostmi. Jednu budou
využívat pracovníci dodavatelské firmy Pr mstav Náchod s.r.o. a druhá bude využita
pro pot eby subdodavatelských firem.

Obr. 10: P evlékárny OK05
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• P evlékárny - AB6 – Obytný kontejner (2 ks)

Pro pot eby pracovník firmy Pr mstav Náchod s.r.o.

Obr. 11: P evlékárny AB6

• Umývárny - SAN20-01 Sanitární kontejner (1 ks)

Kontejner umýváren budou denn využívat všichni ú astníci výstavby
k základním hygienickým pot ebám. Splaškové vody vytékající z kontejneru budou
napojeny na kanaliza ní potrubí za ízení staveništ .

Obr. 12: Umývárny SAN20-01

3.1.3 Objekty skladovací

• Sklad - SK20E Skladový kontejner (2 ks)

Pro pot eby uskladn ní pom cek a materiálu budou využity skladovací
kontejnery bez p ípojky elekt iny.

Obr. 13: Sklad SK20E
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• Popelnice

Na staveništi budou t i kusy plastových popelic ve
t ech barevných variantách pro t íd ní odpad (žlutá – plast,
modrá – papír, zelená – sklo). Popelnice budou pr b žn po
napln ní vyváženy smluvenou firmou Marius Pedersen
s pobo kou Transport Trutnov s.r.o.

Objem: 240 l
Nosnost: 96 kg

Obr. 14:Popelnice
• Kontejner

Na staveništi bude umíst n jeden plastový kontejner,
který bude sloužit pro sm sný komunální odpad. Kontejner bude
pr b žn vyvážen smluvenou firmou Marius Pedersen
s pobo kou Transport Trutnov s.r.o.

Objem: 660 l
Nosnost: 360 kg

Obr. 15:Kontejner
• Kontejner na odvoz suti

Na odvoz staveništní suti bude sloužit kontejner
s objemem korby 10 m3. Pr b žný odvoz naloženého
kontejneru bude zajiš ovat nákladní automobil Daf FAT CF85
na skládku sutí a zemin Miskolezy, eská Skalice.

Obr. 16:Kontejner na su

4 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA

4.1 Horizontální doprava

Doprava po staveništi bude umožn na po již zmín ných zpevn ných plochách.
Tyto plochy budou na staveništi sloužit jak pro pojezdy staveništní techniky, tak pro
skladování materiál . B hem výstavby budou materiály též p emís ovány pomocí
smykového naklada e, i paletovacího vozíku do dosahu je ábu. V pr b hu výstavby
budou n které materiály p emís ovány ve stavebních kole kách, nap . p emís ování v
jednotlivých patrech.

4.2 Vertikální doprava

P i zakládání stavby bude tato doprava zajišt na pomocí naklada a rypadel. V
pr b hu výstavby bude na staveništ dopraven v žový je áb. Ten bude zajiš ovat hlavní
vertikální dopravu. Je áb bude demontován a odvezen po vyhotovení hrubé vrchní
stavby s kompletním zast ešením.
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5 BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P I
PRÁCI

5.1 Obecné požadavky na pln ní BOZP

Všichni ú astníci výstavby se budou ídit níže uvedenými podmínkami a
dokumentem o BOZP, který vyhotoví koordinátor bezpe nosti.

Pracovníci musejí být seznámeni s p edpisy a technologickým postupem p ed
zahájením prací. Jsou povinni p i práci používat ochranné pom cky, které jsou
p edepsány na základ na ízení vlády . 495/2001 Sb.

• Další p edpisy:
§ Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.

§ Zákon . 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci.

§ Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt a
pracovní prost edí.

§ Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a
ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky a do
hloubky.

§ Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpe ný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj a ná adí.

Kvalita dodávaných materiál a p edepsané technologie prací budou pr b žn
kontrolovány a p esn  dodržovány.

U všech vstup na staveništ budou na viditelném míst osazeny zákazové
zna ky proti vstupu nepovolaných osob dle na ízení vlády . 11/2002 Sb.

5.2 Povinnosti pracovník na stavb

P ed zahájením veškerých prací musejí být p íslušní pracovníci seznámeni a
proškoleni p edpisy o BOZP. O proškolení bude sepsán záznam o uskute n ném
proškolení pracovník , kte í svými podpisy stvrdí ú ast na proškolení o BOZP do
stavebního deníku. Veškeré práce budou provád ny v souladu s p íslušnými platnými
zákony a p edpisy.

• Mezi základní povinnosti pracovník  pat í:
Ø dodržovat bezpe nostní ozna ení, výstražné signály a upozorn ní,
Ø všichni pracovníci musejí být zdravotn a odborn zp sobilí pro výkon

jednotlivých prací,
Ø dodržovat pokyny pov ených osob pro ízení a kontrolu nad provád nými

pracemi,
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Ø provád t práci na ur eném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez
souhlasu odpov dného pracovníka (výjimkou je naléhavý d vod nap íklad
nevolnost, úraz apod.). Odchod jsou povinni ohlásit odpov dnému
pracovníkovi, nejlépe vedoucímu pracovní ety,

Ø nem nit nic na provozních, bezpe nostních a požárních za ízeních bez
souhlasu odpov dného pracovníka,

Ø obsluhovat stroje a za ízení, používat ná adí a pom cky, které jim byly
p id leny pro výkon jednotlivých prací,

Ø dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
Ø je zakázáno b hem prací požívat alkohol, drogy i jiné omamné a návykové

látky.

Na technických za ízeních, která p edstavují zvýšení ohrožení života a zdraví
pracovník , jedná-li se o obsluhu, údržbu, kontrolu, opravu i montáž, mohou práce
vykonávat odborn zp sobilí zam stnanci. V p ípad stroj to budou strojníci, v jiných
p ípadech ádn proškolení pracovníci.

Pracovník, který zpozoruje nebezpe í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy
osob nebo zp sobit provozní havárii nebo poruchu technického za ízení, je povinen
p erušit práci a oznámit to ihned odpov dnému pracovníkovi. V jiném p ípad
upozornit všechny ohrožené osoby. P i p erušení práce je nutné provést nezbytná
opat ení k ochran zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

5.3 D ležitá telefonní ísla

Integrovaný záchranný systém:
Rychlá záchranná služba: 155
Hasi i: 150
Policie: 158
M stská policie: 156
Tís ové volání: 112

Stavba:
Investor: PROTIVÍTR - Invest s.r.o. 491 421 526 
Projektant: Ing.arch. Michal Ježek 491 401 621 
Statik: Ing. Ji í Prokop 542 212 108 
Stavební dozor: Ing. Václav Jiránek 603 504 731 
Stavbyvedoucí: Mat j Šubrt 725 526 049 
Mistr: Jind ich Jirásek 739 041 522 
Betonárna: Cemex s.r.o. - Dv r Králové n. L. 602 463 006 

Pohotovost:
- elektro: EZ a.s. - elektrárna Po í í 499 826 574 
- teplovod: EZ a.s. - teplárna Dv r Kr. n. L. 499 320 211 
- voda a kanalizace:  M VaK - M stské vodovody a kanalizace Dv r Králové

nad Labem 737 254 558 
499 624 558 
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6 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROST EDÍ

Výstavbou objektu nebude negativn ovlivn no životní prost edí. Realizace
výstavby musí být upravena a p izp sobena tak, aby byl minimalizován její negativní
dopad na okolí a tím i na celou lokalitu. Do území stavby nezasahuje žádný prvek
vyžadující zvláštní ochranu p írody, ani žádný významný krajinný prvek. Územím
neprochází ani do n j nezasahuje prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).
Staveništ bude zajišt no proti ší ení hluku a zne iš ování ovzduší a pozemních
komunikací. B hem stavby nebude rušen no ní klid.

Odpad vzniklý b hem výstavby bude t íd n do p íslušných popelnic a kontejner
a pr b žn vyvážen na skládku nebo k recyklaci. Vyvezení odpadu z popelnic a
kontejner bude zajiš ovat smluvená firma Marius Pedersen s pobo kou Transport
Trutnov s.r.o. Zárove bude zajišt na ochrana p ed únikem nebezpe ných látek a
chemikálií v podob ocelové vany, která bude sloužit pro zachycení unikání provozních
kapalin z odstavených stroj . Tato nádoba bude v dob používání stroj uložena ve
skladu. Dále ve skladu budou uloženy dva pytle Vapexu pro p ípad úniku provozních
kapalin. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, je nutné tuto zeminu odstranit ze
staveništ .

P esn jší popis ochrany díl ích ástí životního prost edí, viz.: Souhrnná
technická zpráva; odd. 8.9 Ochrana životního prost edí p i výstavb .

6.1 Odpady

B hem celé realizace stavby bude vedena evidence odvezených odpad . Odpady
budou t íd ny do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky . 381/2001 Sb. ve
zn ní vyhlášky . 503/2004 Sb. Rozlišujeme odpady:

§ O - ostatní + komunální odpad,
§ N - nebezpe né odpady.

S odpady kategorie „N“ bude nakládáno v souladu s na ízením vlády
. 383/2001 Sb. V odpovídajících nádobách a obalech ozna ených identifika ním listem

o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup p ípadné havárie. V pr b hu stavby,
budou dodržovány požadavky na životní prost edí. Ekologii legislativn  upravují:

§ Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon .

§ Zákon . 244/1992 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí.

§ Vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam
nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a
tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpad (Katalog odpad ).

§ Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
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6.1.1 Vznik a nakládání s odpady

kód název kategorie likvidace
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N spalovna
13 02 06 Syntetické motorové, p evodové a mazací oleje N spalovna
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N spalovna
13 07 02 Motorový benzín N spalovna
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace
15 01 02 Plastové obaly O recyklace
16 01 03 Pneumatiky O skládka
17 01 01 Beton O skládka
17 01 02 Cihly O skládka
17 02 01 D evo O spalovna
17 02 02 Sklo O recyklace
17 02 03 Plasty O recyklace
17 03 01 Asfaltové sm si obsahující dehet N spalovna
17 04 05 Železo a ocel O recyklace
17 04 07 Sm sné kovy O recyklace
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 O skládka
20 03 01 Sm sný komunální odpad O skládka

Tab. 10: Odpady

6.1.2 P edcházení nadm rnému vzniku odpad

Odpady vzniklé p i výstavb , musejí být pr b žn odváženy a likvidovány dle
druhu odpadu. Likvidace bude probíhat tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví a životní
prost edí. Povinností je odpady minimalizovat a zbyte n  nepodporovat jejich vznik.
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1 OBECNÉ INFORMACE STAVBY

Název stavby: BYTOVÝ D M B, DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

Místo stavby: Dv r Králové nad Labem
Tylova 3166
544 01 Dv r Králové nad Labem

Majitel, investor: Protivítr - Invest s.r.o.
Parkány 170, 547 01 Náchod

Zhotovitel: Pr mstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Zpracovatel dokumentace: Atelier Tsunami s.r.o.
Palachova 1742, 547 01 Náchod

Dodávky: Piloty
en k a Ježek s.r.o.

Kamýcká 150/27, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Stavebniny
Daros profi s.r.o.
Sylvárovská 2363, 544 01 Dv r Králové nad Labem

Betonárna, kamenivo
Cemex s.r.o. (provozovna)
Tyršova 3126, 544 01 Dv r Králové nad Labem

Lešení
AB lešení s.r.o. (sklad)
Náchodská 140, 541 01 Trutnov

Skládka - odpady
Marius Pedersen s pobo kou Transport Trutnov s.r.o.
V Aleji 131, 541 01 Trutnov

Skládka - zeminy a suti
Skládka sutí a zemin Miskolezy s.r.o.
Miskolezy 59, 552 03 eská Skalice

Parcelní íslo stavby; p. .: st. 5829 

Zastav né plochy: 440,8 m2

Obestav ný prostor: 8 060,0 m3

Termín výstavby: Zahájení 03/2016
Ukon ení 04/2017
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2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY

Stavba z hlediska širších dopravních vztah je umíst na poblíž centra m sta
Dv r Králové nad Labem, sm rem na severovýchod. M sto Dv r Králové nad Labem
leží ve východních echách, v Královéhradeckém kraji, na hlavní spojnici mezi m sty
Jarom a Trutnov.

Stavba je p ístupná ze dvou hlavních komunikací procházejících m stem. Ulice
Tylova je ze severu napojena na silnici . 300 v ulici Fügnerova, která dále pokra uje
sm rem na Trutnov. Ulice Myslbekova je napojena na silnici . 299 v ulici Legioná ská
pokra ující dále sm rem na Jarom .

Hlavní vjezd na staveništ je z ulice Tylova, komunikace je asfaltová a rozši uje
se do velkého nádvo í. Tento vjezd bude sloužit p edevším pro zásobování materiálem a
dopravu lidí. Ší ka vjezdu bude 4,32 m. Výjezd ze staveništ je možný touto branou
nebo ze druhého konce staveništ , který se nachází na jeho jižní stran do ulice
Myslbekova.

Obr. 17:Mapa dopravní situace

Provizorní vjezd z ulice Myslbekova bude využíván p edevším p i zakládání
stavby, p i pohybu t žké mechanizace a transportu zeminy a betonu. Pro tyto ú ely bude
ulice Myslbekova vhodná nejen z d vodu, že tato ulice není v hojné mí e využívána
jinou dopravou, takže zde bude vhodné provád t transport t žkých stroj z podvalník .
Vnitrostaveništní komunikace jsou tvo eny asfaltovým recyklátem, tudíž nedojde k 
poškození stávající komunikace t žkou technikou ve dvo e.
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2.1 Doprava d lník , stroj , ná adí, armokoš a bedn ní

Pr mstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Doprava zam stnanc zhotovitelské firmy Pr mstav Náchod s.r.o. bude p edem
dohodnuta, bu se d lníci dopraví sami, nebo bude na za átku každého pracovního dne
vyslána dodávka pro dopravu osob ze sídla firmy v Náchod .
Stroje, ru ní ná adí, vyhotovené armokoše pilot a pas a následn bedn ní pro stropní
konstrukce nadzemních podlaží bude dopravena také ze sklad  sídla firmy Pr mstav.

Obr. 18:Doprava z Pr mstav Náchod s.r.o.

Délka trasy: 32,4 km Celkový as: 40 min

2.2 Doprava vrtné soupravy

en k a Ježek s.r.o.
Kamýcká 150/27, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Hlavní dopravu mechanizace pro hloubkové zakládání zajistí smluvená firma
en k a Ježek s.r.o., která zajistí dopravu vrtné soupravy na podvalníku Goldhofer STZ

L5 taženém taha em Volvo FH16. Tato firma byla vybrána, protože disponuje vhodnou
technikou pro daný typ založení objektu. Taha  p epravující mechanizaci pro hloubkové
založení provede složení stroje v ulici Myslbekova, z d vodu délky soupravy (15,5 m),
kde by byl složitý následný transport taha e ze staveništ . Složení vrtné soupravy
prob hne tak, že taha  p ejede staveništní vjezd a vrtná souprava sjede z podvalníku a
dopraví se na pracovišt sama. Následn taha s podvalníkem projedou ulicí
Myslbekova a na dobu 4 dní, kdy budou probíhat práce vrtné soupravy, bude dopravník
zaparkován na parkovišti v ulici V žní (o 200 m dál).

Délka trasy: 153 km Celkový as: 1 h 53 min
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Obr. 19:Doprava z en k a Ježek s.r.o.

2.3 Odvoz zeminy a stavební suti

Skládka sutí a zemin Miskolezy s.r.o.
Miskolezy 59, 552 03 eská Skalice

Nejbližší skládka v okolí je skládka sutí a zemin Miskolezy s.r.o., na kterou bude
vyvážena v tší ást vyt žené zeminy a následná stavební su . Souprava Tatra Terrno
T815 8×8 s kolovým podvalníkem P50, dopravující kolový naklada Caterpillar M322D
a následn rypadlo-naklada Case 695 ST pro zemní práce, provede složení
mechanizace uvnit staveništ , díky možnosti rozpojení soupravy (celková délka
19,3 m). Kolový podvozek bude b hem prací zaparkován v prostoru staveništ .

Obr. 20:Doprava na Skládka sutí a zemin Miskolezy s.r.o.

Délka trasy: 16 km Celkový as: 21 min
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2.4 Doprava betonu a kameniva

Cemex s.r.o. (provozovna)
Tyršova 3126, 544 01 Dv r Králové nad Labem

Pro dopravu betonu a kameniva byla vybrána firma Cemex s.r.o. s provozovnou
(betonárkou) ve Dvo e Králové nad Labem p edevším díky krátké dopravní vzdálenosti.

Obr. 21:Doprava z Cemex s.r.o.

Délka trasy: 2,2 km Celkový as: 4 min

2.5 Doprava materiálu ze stavebnin

Daros profi s.r.o.
Sylvárovská 2363, 544 01 Dv r Králové nad Labem

Obr. 22:Doprava z Daros profi s.r.o.

Veškerý stavební materiál, p edevším zdící tvarovky Porotherm, výztuž a prvky
kontaktního zateplovacího systému budou dopravovány ze stavebnin Daros profi s.r.o.
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se sídlem ve Dvo e Králové nad Labem. Tyto stavebniny jsou zvoleny p edevším z
d vodu, že se nachází ve stejném m st jako navrhovaná stavba.

Délka trasy: 1,8 km Celkový as: 4 min

2.6 Doprava lešení

AB lešení s.r.o. (sklad)
Náchodská 140, 541 01 Trutnov

Obr. 23:Doprava z AB lešení s.r.o.

Délka trasy: 21 km Celkový as: 23 min

2.7 Odvoz odpad na skládku

Marius Pedersen s pobo kou Transport Trutnov s.r.o.
V Aleji 131, 541 01 Trutnov

Obr. 24:Doprava na skládku Marius Pedersen
Délka trasy: 17 km Celkový as: 18 min
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3 OBECNÝ POPIS STROJNÍHO NASAZENÍ

3.1 Zemní práce

Stavební jámu bude hloubit kolové rypadlo Caterpillar M322D. Vyt žená zemina
bude nakládána na dva nákladní automobily Tatra Terrno 1 T815 8×8 s objemem korby
16 m , které budou odvážet zeminu na skládku sutí a zemin Miskolezy s.r.o. Celkov se
p edpokládá, že p i nasazení dvou nákladních automobil s objemem korby 16 m3 a
dojezdovým asem 45 minut (tam i zp t a naložení) pojede každý z voz na skládku
celkem 43 krát a odvoz zeminy zabere 33 hodin isté práce.

Základové pasy bude hloubit kolové rypadlo Caterpillar M322D za pomoci
rypadlo-naklada e Case 695 ST, které budou nakládat automobil Tatra T815 S3 26 208
6×6.2.

3.2 Založení objektu

Pro provedení vrt pilot bude nasazena vrtná souprava Bauer BG 20 H
subdodavatelské firmy en k a Ježek s.r.o. Dopravu armokoš a další výztuže z
armovny spolu s bedn ním Peri, zajistí Man TGS 6×4 BL, hlavní zhotovitelské firmy
Pr mstav, který hydraulickou rukou Hiab XS provede i složení materiálu. Pohyb
armokoš po stavb bude zajiš ovat kolové rypadlo Caterpillar M322D, které je bude
mít zav šené pomocí lanových záv s na rypadle. Do vrt budou osazeny zav šením na
vrtnou soupravu, která je následn do betonové sm si zasune. Dopravu betonu do vrtu
piloty bude zajiš ovat kolové erpadlo s domícháva em Putzmeister Pumi 21 na
podvozku Mercedes-Benz Actros, které se napojí na vrtnou soupravu. Zásobování
erpadla s domícháva em bude zajiš ovat autodomícháva Iveco Trakker AD340T36B

s objemem bubnu 9 m3. erpadlo s dalšími autodomícháva i bude následn nasazeno i
na betonáž základových pas a podkladní desky.

Podkladní vrstvy pod podkladní desku z drceného kameniva dopraví skláp
Daf CF 85 s korbou 9 m3, následné rozprost ení kameniva zajistí smykem ízený
naklada Caterpillar 256C spolu s rypadlo-naklada em Case 695 ST.

3.3 Hrubá stavba

Pro výstavbu hrubé stavby bude p edevším z ízen v žový je áb Liebherr 32 TT
pronajatý nap íklad od firmy JVS, spol. s r.o. s pobo kou v Hradci Králové. Je áb bude
dopravovat stavební materiál nap . palety zdiva, výztuž a bedn ní strop . Dopravu
stroje na staveništ eší pronajímatel. P edpokládaná doba nasazení je ábu je od 21.06.
2016 do 31.10. 2016. Skládky materiál jsou navrženy v dosahu je ábu.
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3.4 Dokon ovací práce

Pro vyhotovení omítek bude na stavbu dopraveno silo pro suché omítkové sm si,
které bude pr b žn dopl ováno silodofukova em. Maltová sm s bude míchána ve
strojní omíta ce Putzmeister MP 25 mixit smícháním suché omítkové sm si a vody, na
kterou bude omíta ka napojena.

3.5 Kontaktní zateplovací systém

Materiály pro kontaktní zateplovací systém, jakož i lešení Layher Blitz budou
dopravovány na stavbu nákladním automobilem Man TGS 6×4 Bl opat eným
hydraulickou rukou HIAB XS s vidlicovým záv sem na europalety Uniman TKG 1,5
VH. Doprava po staveništi ve svislém sm ru je ešena stavebním vrátkem GEDA 60S
Mini, který je uchycen v nejvyšším pat e lešení.

4 STROJNÍ SESTAVA

4.1 Návrh v žového je ábu

Jako hlavní zvedací mechanismus je navržen v žový je áb Liebherr 32TT. Je áb
je samostavitelný s dolní oto í. Založení je ábu bude na silni ních panelech na
dostate n ulehlé pláni, kterou vyhodnotí statik. Je áb je ve variant pevného usazení s
protizávažím p i pat . Výložník je ábu nabízí sedm poloh, v našem p ípad bude
použita délka výložníku 26 metr , ale operativn  m že být upraveno. Horní rameno
je ábu bude minimáln ve 23 metrech nad zemí. Mimo pracovní dobu bude je áb
uvoln n a bude se natá et dle sm ru proud ní v tru. Je ábník bude komunikovat pouze s 
vaza em pomocí rádiových vysíla ek. Od ostatních pracovník se ídí pouze signálem
st j.

Pronájem je ábu bude domluven v dostate ném p edstihu za átku stavby, aby
nemohlo dojít k situaci, že by byl je áb obsazený jiným nájemníkem. Sou ástí pronájmu
je i strojník s p tiletou praxí, držitel je ábnického pr kazu t ídy B a vaza ského pr kazu
typu A. Je ábnický pr kaz i vaza ský pr kaz musí být obnovován 1× za rok. Platnost a
datum obnovení pr kaz strojníka bude zapsána do stavebního deníku. P i pronájmu
v žového je ábu bude ve smlouv  uvedeno, že termín pronájmu m že být prodloužen až
o 30 dní, p i zpožd ní výstavby. Za provozuschopnost a technický stav je ábu
zodpovídá pronajímatel. P ed montáží firma provede revizní kontrolu je ábu. Okolní
prostor je dostate ný pro montáž i demontáž po dokon ení hrubé stavby SO01.

P epravní poloha
- Max. délka vyložení: 26 m
- Výška háku je ábu:min. 23 m
- Nosnost u konce vyložení:1,5 t

Obr. 25: P epravní poloha



Návrh strojní sestavy s dopravními vztahy Kapitola 4 

P íprava realizace bytového domu ve Dvo e Králové nad Labem 90

Tabulka b emen
popis váha b emena [t]
paleta zdiva Porotherm 30 P+D; AKU 1,265
paleta zdiva Porotherm 24 P+D 1,180
paleta zdiva Porotherm 17,5 P+D 1,140
paleta zdiva Ytong 10; 30 0,893
bádie 1091S.8 + 0,5 m3 betonu 1,325
mobilní souprava palety Euro na bedn ní strop 1,300
skladba p eklad Porotherm 3× (70×235×3000) + EPS 0,315
Tab. 11: Zvedané b emena

Tabulka kombinací b emen

ozn. popis vzdálenost
[m]

nosnost
[t]

nejt žší b emeno
[t]

B1 nejbližší b emeno 9 2,5 1,325
B2 nejvzdálen jší b emeno 25 1,58 0,315
B3 nejt žší b emeno 24 1,67 1,325
B4 nejnep ízniv jší kombinace 26 1,5 1,325

B5 nejvzdálen jší místo
skládky 26 1,5 1,265

Tab. 12: Kombinace

Obr. 26: Zat žovací k ivka je ábu
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• Pot ebná výška háku
H = h1+ h2+ h3+ h4

= 16,035+ 3+ 1,281+ 2,5 = 22,816 m 23 m

- H pot ebná výška háku je ábu,
- h1 nejvýše položená plocha pro osazení prvku nebo uložení materiálu,
- h2 manipula ní výška,
- h3 výška p emis ovaného b emene,
- h4 výška záv su na háku je ábu.

• Výkonnost je ábu pro etapu betonáže
Q = C* J* kp

= 1/tn* J* kp

= 1/ 7,8* 0,5* 0,336 = 1,31 m3/min

- C po et cykl ,
- J množství dopraveného materiálu v jednom cyklu,

J = 0,5 m3 - objem betonu v bádii,

- kp koeficient pracovní ú innosti stroje.

tn = tzk+ tz+ 2* t0+ tsm+ tok+ tz1+ ts

= 2+ 0,4+ 2* 0,4+ 2,6+ 1,5+ 0,1+ 0,4 = 7,8 min

- tzk doba pro zav šení (upínání), resp. naložení materiálu,
- tz doba zdvihu je ábového háku,

40 m/min (p i 1 300 kg); 4. NP  12+ 4= 16 m 16/ 40 = 0,4 min,

- to doba pro otá ení výložníku,
360°/0,8 min  180°/0,4 min,

- tsm doba pro vertikální usazovací pohyb,
10 m/min max. 26 m 2,6 min,

- tok doba pro odepnutí, resp. vyložení materiálu,
- tz1 doba pro zvednutí nad místem vyložení,

40 m/min p i 1 300 kg  4 m= 0,1 min,

- ts doba spoušt ní je ábového háku do výchozí polohy.

kp = kt * kv * ki

= 0,7 * 0,8 * 0,6 = 0,336

- kt koeficient asového využití stroje (0,5 - 0,8),
- kv koeficient výkonnostního využití stroje (0,5 - 0,9),
- ki koeficient intenzity využití stroje (0,4 - 0,98).
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Schéma je ábu Liebherr 32TT

Obr. 27:Pom r je ábu k objektu

• Orienta ní kalkulace pronájmu je ábu
P edpokládaná doba pronájmu 5 m síc

- Pronájem: 40 000 K /m síc*5 200 000,-
- Projekt podloží 5 000 ,-
- Doprava 8 000 ,-
- Revize elekt iny a je ábu 7 000 ,-
- Je ábník: 200 K /h*168 h/m síc*5 168 000 ,-
Celkem 388 000 K
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4.2 Hlavní stroje

§ Kolové rypadlo Caterpillar M322D
- Hmotnost: 20,5 t
- Objem/rozm r naklada e: 1,19 m3 (1200×837)mm
- Výkon: 123 kW
- Maximální tlak hydrauliky: 350 bar
- Maximální dosah (výložník VA 2 900): 10,39 m
- Rozvor: 2 750 mm
- Maximální rychlost pojezdu: 25 km/h

.
název [mm]

Délka násady 2 900
1 Výškový dosah 10 390
2 Výsypná výška 7 500
3 Hloubkový dosah 6 680
4 Hloubkový dosah p i svislé st n 4 830
5 Hloubkový dosah p i vodorovném dnu 2,5 m 6 510
6 Dosah 10 390
7 Dosah na op rné rovin 10 230
Tab. 13: Caterpillar M322D

Obr. 28: Caterpillar M322D
§ Rypadlo-naklada Case 695 ST

- Hmotnost: 8,74 t
- Výkon: 82kW
- Maximální tlak hydrauliky: 205 bar
- Objem/ší ka radlice: 0,1 m3 /400 mm
- Objem/ší ka naklada e: 1,2 m3/2 400mm
- Rozvor: 2 175 mm
- Maximální rychlost pojezdu: 39 km/h

Obr. 29: Case 695 ST
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§ Nákladní automobil Tatra Terrno 1 T 815-230S84 8×8.2
- Pohotovostní hmotnost: 16,5 t
- Nosnost: 24,5 t
- Objem korby: 16 m3

- Výkon: 325 kW, 2 100 Nm
- Rozm ry: 2 550×3 140×8 580 mm
- Maximální rychlost: 85 km/h

§ Kolový podvozek P50
- Hmotnost: 16,2 t
- Nosnost: 63 t
- Ložná plocha: 18,91 m2

- Délka: 10 715 mm
- Maximální rychlost: 40 km/h

§ Smykem ízený naklada Caterpillar 256C
- Hmotnost: 3,4 t
- Objem/ší ka radlice: 0,4m3/2,550m
- Jmenovitá nosnost: 1,066 t
- Statický klopný moment: 2,132 t
- Výkon: 61kW/83k
- Délka: 3 692 mm
- Ší ka: 1 676 mm
- Maximální rychlost pojezdu: 19 km/h

Obr. 30: Tatra Terrno T815 8×8;Caterpillar 256C; podvozek P50
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§ Taha Volvo FH16 64T
- Pohotovostní hmotnost: 9,05 t
- Nosnost: 44,0 t
- Výkon: 580hp, 2800 Nm
- Rozvor: 3685 + 1 680 mm
- Maximální rychlost: 85 km/h

§ Kolový podvozek Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2
- Hmotnost: 26 t
- Nosnost: 58,3 t
- Ložná plocha: 21,68 m2

- Délka: 13 030 mm
- Maximální rychlost: 80 km/h

Obr. 31:Volvo FH16; Goldhofer STZ

§ Nákladní automobil Tatra T815 S3 26 208 6×6.2
- Pohotovostní hmotnost: 11,3 t
- Nosnost: 15,7 t
- Objem korby: 8 m3

- Výkon: 208 kW, 1010 Nm
- Rozvor: 3 550 + 1 320 mm
- Maximální rychlost: 85 km/h

Obr. 32: Tatra T815 S3
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§ Vrtná souprava Bauer BG 20 H, technologie CFA
- Hmotnost: 53,3 t
- Max. hloubka vrtu: 14 m
- Max pr m r vrtu: 880 mm
- P epravní délka: 15 820 mm
- Výška v pracovním režimu: 22 150 mm
- Max. tlak t žby: 260 kN
- Výkon motoru: 146 kW
- Maximální rychlost: 1,3 km/h

Obr. 33: Bauer BG 20 H
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§ Autodomícháva  Iveco Trakker AD340T36B + Stetter Light line AM 9 C
- Hmotnost: 8,8 t
- Užitné zatížení: 24,3 t
- Výkon: 340kW, 2300 Nm
- Délka: 7 595 mm
- Maximální rychlost: 85 km/h
- Objem nástavby: 9 m3

- Vodní nádrž nástavby: 650 l
- Hmotnost nástavby: 3,51 t

Obr. 34: Iveco Trakker AD340

§ erpadlo s domícháva em Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-
Benz Actros 32.41 8×4
- Hmotnost: 34 t
- Výkon erpadla: 58 m3/h
- Délka: 10,5 m
- Ší ka: 2,5 m
- Ší ka rozpatkování: 4,2 m
- Objem nástavby: 7 m3

- Dosah ramene do výšky: 20,6 m
- Dosah ramene do délky: 16,9 m
- Možnost p ídavného potrubí: ano

Obr. 35: Putzmeister Pumi 21
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§ Nákladní automobil Man TGS 6×4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-
5 HiPro
- Hmotnost: 23,5 t
- Nosnost: 14,5 t
- Nástavba valník: 6,26×2,5 m
- Výkon: 294kW/400k
- Rozvor: 4 500 + 1 350 mm
- Maximální rychlost: 110 km/h
- P ední nájezdový úhel: 35°

§ Vidlicový záv s na europalety Uniman TKG 1,5 VH
- Rozm ry: A: 350- 900 mm

B: 1300- 2000 mm
C: 1000 mm
D: 100×40 mm
E: 1600- 2300 mm

- Hmotnost: 148 kg
- Nosnost: 1500 kg

Obr. 36: Man TGS + HIAB; Uniman TKG 1,5 VH

§ Skláp Daf FAG CF85.340 6×2
- Užitné zatížení: 26 t
- Výkon: 340kW, 2300 Nm
- Pr jezdná ší ka: 2,6 m
- Výška: 3 m
- Maximální rychlost: 85 km/h
- Objem nástavby: 9 m3

Obr. 37: Daf FAG CF8
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§ Strojní mícha ka a omíta ka Putzmeister MP 25 Mixit
- Výkon: 25 l/min, 40 bar
- Dopravní vzdálenosti: délka 40 m, výška 15 m
- Motor hlavní: 400 V / 50 Hz / 5,5 kW
- Objem násypky: 115 l
- Kamenivo max.: 4 mm
- Výška hrany násyp.: 984 mm
- Rozm ry: 1.324/728/1443 mm
- Hmotnost: 240 kg

Obr. 38: MP 25 Mixit; Silo

§ Dopravní za ízení suchých sm sí M-tec F140 IV Plus
Stroj bude použit pro dopravu suché maltové sm si do

kontinuální mícha ky. P i zvýšené vzdálenosti lze použít dv
za ízení sériov zapojené. Skladovány budou ve skladovacím
kontejneru.

- Dopravní vzdálenost: 60 m
- Dopravní výška: 30 m
- Hnací motor: 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
- Rozm ry: 1050×550×650 mm

Obr. 39: M-tec F140
§ Dopravní blok pln ní a dávkování stavebního sila M-tec

Bude sou ástí stavebního sila na výpusti v dolní ásti. Mimo pracovní dobu
budou bloky demontovány a skladovány ve skladovacím
kontejneru.

- Doprava kompresorem: 0,06 kW, 400V, 50 Hz
- Rozm ry: 540×350×440 mm
- Hmotnost: 27 kg

Obr. 40: dopravník M-tec
§ Stavební mícha ka ATIKA Dynamic 165

- Elektrické napájení: 230 / 50 V / Hz
- Hmotnost: 80 kg 
- Objem bubnu: 165 l
- Rozm r: 136×91,2×1 35,5 cm

Obr. 41: Atika Dynamic 165
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4.3 Pomocné ná adí

§ Geodetická sada
Teodolit digitální Topcon DT-209
Nivela ní digitální Topcon DL-503
Stativ, výty ka s hranolem

Obr. 42: Geodetická sada
§ et zová pila Husqvarna 140

- Hmotnost: 4,4 kg
- Výkon: 1,6 kW
- Zdvihový objem válce: 40,9 cm
- Hladina akustického výkonu: 114 dB 

Obr. 43: Husqvarna 140
§ Kotou ová pila Narex EPK 16 D

- P íkon: 1,1 kW
- Hloubka ezu p i 90°: 0 - 55 mm
- Hloubka ezu p i 45°: 0 - 38 mm
- Otá ky naprázdno: 4 700 min-1

- Rozm ry kotou e: 160×20/2,5 mm
- Hmotnost: 3,4 Kg

Obr. 44: Narex EPK
§ - Úhlová bruska Narex EBU 18-25

- Jmenovitý p íkon: 2,5 kW
- Pr m r kotou : 180 mm
- Otá ky naprázdno: 8 500 min-1

- Hmotnost: 4,5 kg

Obr. 45: Narex EBU
§ - Bourací kladivo Makita HM1307C

- P íkon: 1,51 kW
- Po et p íklep : 730 - 1.450 min-1

- Síla p íklepu: 33,8 J
- Hodnota vibrací: 12,5 m/s2

- Hmotnost: 15,3 kg

Obr. 46: Makita HM
§ Pila na cihly DeWalt Alligator DW393

- Délka ezného nástroje: 425 mm
- P íkon: 1,35 kW
- Hmotnost: 4,3 kg

Obr. 47: DeWalt DW393
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§ Svá e ka CO2 Telwin Telmig 170/1
- Nap tí sít : 230V; 50Hz
- P íkon max.: 5,2 kW
- Nap tí naprázdno max.: 31 V
- Po et regula ních stup : 6
- Sva ovací drát: 0,6 - 0,8 mm
- Ho ák: 2,5m
- Hmotnost: 37,0 kg

Obr. 48: Telwin Telmig 170
§ - Vibrátor betonu Wacker Neuson BV 50A-P

- Motor: 1 válcový, 4-t benzin
- Rozm ry: 635×483×584 mm
- Hmotnost: 19 kg
- Výkon: 1,6 kW

Obr. 49: Wacker Neuson BV 50
§ - Vibra ní deska Lumag VP-170

- Motor: 1 válcový, 4-t benzin
- Výkon motoru: 6,0 kW
- Rozm ry desky: 700×500 mm
- Plošný výkon: 500 m /h
- Maximální posuv: 15 m/min
- Ú inná hloubka hutn ní: 45 cm
- Hmotnost: 170 kg

Obr. 50: Lumag VP
§ - Vibra ní lišta plovoucí Enar QZH

- Motor: 1 válcový, 4-t benzin
- Hmotnost: 22 kg
- Odst edivá síla: 150 kN
- Ší ka: 3 m
- Hutnící hloubka: 100 mm

Obr. 51: Enar QZH
§ Elektrické míchadlo sm sí Narex EGM 10-E3

- Jmenovitý p íkon: 0,95 kW
- Otá ky naprázdno: 140 - 400 min-1

- Hmotnost: 4,3 kg

Obr. 52: Narex EGM 10-E3
§ Stavební vrátek Geda 60S Mini

- Nosnost 60 kg
- Max. dopravní výška 81 m
- Dopravní rychlost 69 m/min.
- Napájení 230 V; 50 Hz
- Hmotnost 55 kg Obr. 53: Geda 60S Mini
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1 OBECNÉ INFORMACE

1.1 Obecné informace o stavb

Název stavby: BYTOVÝ D M B, DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

Místo stavby: Dv r Králové nad Labem
Tylova 3166
544 01 Dv r Králové nad Labem

Majitel, investor: Protivítr - Invest s.r.o.
Parkány 170, 547 01 Náchod,

Zhotovitel: Pr mstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,

Zpracovatel dokumentace: Atelier Tsunami s.r.o.
Palachova 1742, 547 01 Náchod

Subdodávky: en k a Ježek s.r.o.
Kamýcká 150/27, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Parcelní íslo stavby; p. .: st. 5829 
Dot ené pozemky; p. .: 4757/1, st. 4816, st. 5793, st. 519/1, 483, 513, 4753 

Zastav né plochy: 440,8 m2

Obestav ný prostor: 8 060,0 m3

Termín výstavby spodní stavby: Zahájení prací 04.04. 2016
Ukon ení prací 11.05. 2016 

1.2 Obecné informace o procesu

Ze situa ního umíst ní objektu budou, jako první provedeny výkopové práce pro
založení objektu sestávající z nejnutn jší skrývky zeminy a výkopu stavební jámy.
Následn budou dle projektové dokumentace pilot, provedeny vrty a betonáž
technologií CFA (Continuous Flight Auger). Na pilotách budou vytvo eny
železobetonové pasy, na kterých nakonec bude, dle projektové dokumentace betonová
podkladní deska, navazující ŽB sloupy nebo prostá betonová dlažba (zámková).

1.2.1 Zemní práce

Vzhledem k poloze pozemku (bývalé uhelné sklady) se nebude provád t skrývka
ornice, provedou se hned výkopové práce stavební jámy. Menší ást této zeminy bude
uskladn na na pozemku investora a dále použita p i kone ných terénních a sadových
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úpravách. Pod novým objektem bude provedeno srovnání terénu na hloubku 297,30
m.n.m. (Bpv) -3,30 m pod úrove  ±0,000.

Specializovaná firma provedla geologický pr zkum v podob dvou vrt do
hloubky 8 a 9,5 m a bylo zjišt no, že v okolí se nachází zemina 2. až 6. t ídy s
nevyhovující únosností 100 kPa a od hloubky 7 m jsou slínovce t ídy R3 - skalní
podloží, do kterého lze piloty op ít. Na základ posouzení geologického pr zkumu bylo
rozhodnuto, že podloží je nevhodné pro zakládání na plošných základech. Také z faktu,
že v tší ást p ízemí nem že mít nosné st ny, ale železobetonové sloupy, bude
zakládání na pilotách vhodn jší variantou. Zemina pod objektem je složena z (sm r od
povrchu):

• navážka - neulehlá,
• sprašová hlína - tuhá, m kká,
• pís itý jíl - tuhý, pevný,
• jílovitý písek,
• jíl - m kký,
• jíl (slín) - pevný,
• slínovec zv tralý (drobivý, polotvrdý),
• slínovec nav tralý - tvrdý.

Obr. 54: Geologický ez

Výpo tem bylo zjišt no, že celkov bude vyt ženo 1 670 m3 zeminy v
nakyp eném stavu. Pro zp tné zásypy bude t eba p ibližn 285 m3 v nakyp eném stavu
pro následné hutn ní, takže tato ást zeminy bude uskladn na na pozemku staveništ .

1.2.2 Základové konstrukce

Zodpov dným projektantem je navrženo 39 pilot o hloubce 8 a 9 m, které budou
hloubeny do únosných vrstev zeminy. Pr m r pilot bude vycházet ze statického výpo tu
zatížení na jednotlivou pilotu a ur í ho dodavatel pilot, p edb žný výpo et ur il pr m r
pilot 0,6 m. Betonáž pilot bude ukon ena ve výškové úrovni -3,52 m (-3,65 m pod
carportem, pod úrove ±0,000), což znamená -0,22 (-0,35) m pod úrove výkopu
stavební jámy. V míst výtahové šachty je výška základových konstrukcí snížena na
výškovou kótu -4,5 m (spodní hrana) a s tím i spojeny hloubky vrt pilot. Dále budou
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provedeny výkopy pro základové pasy do hloubky -3,58 (-3,71) m pod úrove ±0,000.
Do základových rýh bude vložen podkladní beton C8/10 X0 v tlouš ce 60 mm a
srovnán na výšku -3,52 (-3,65) m. Následn se vyarmují, zabední a vybetonují
základové železobetonové pasy výšky 0,5 m. Na betonáž bude použit beton C20/25
XA1 a ocelová výztuž 10505. 

Po vytvo ení základových pas bude celá rovina pod bytovým domem od -3,52
(-3,65) m dosypána v tl. 150 mm a zhutn na, na výšku -3,02 (-3,24) m, drceným
št rkopískem frakce 0-32. Hutn ní bude provedeno vibra ní deskou. Základová deska
z prostého betonu C 16/20 XA1 bude v tlouš ce 120 mm vyztužená sítí kari 8/100×100.
V základových pasech budou provedeny prostupy pro vedení kanalizace. Veškeré ležaté
rozvody budou v etn obsyp a zásyp realizovány p ed zahájením betonáží. Jedná se
rovn ž o instalaci chráni ek pro ZTI a teplovod pod základovými pasy. P ed betonáží
základ  bude do základové spáry položen zemnící pásek FeZn profil 30/5 mm.

Všechny práce spojené s hloubkovým založením provede subdodavatelská firma
en k a Ježek s.r.o. se sídlem v Kamýcká 150/27, 165 00 Praha 6 – Suchdol, která

zajistí dopravu vrtné soupravy Bauer spolu s proškolenými pracovníky. Beton bude
pomocí autodomícháva dodáván spole ností Cemex s.r.o. z provozovny p ímo ve
Dvo e Králové nad Labem. Zbytek zemních a základových prací spolu s dodávkou
armatur provede hlavní zhotovitel firma Pr mstav Náchod s.r.o.

2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

2.1 Materiál

2.1.1 P ípravné a vyty ovací práce

název materiál množství

lavi ky - ezivo - hranoly a= 100 mm, d= 2 m
- prkna tl= 22 mm, d= 2 m

44 ks 
22 ks 

podrobné vyty ovací
body - vyty ovací kolíky, h eby 100 ks 

vyzna ení ez - reflexní sprej
- vápenný hydrát

5 ks 
5 ks 

Tab. 14: Materiál p ípravných prací

2.1.2 Výkopové práce

název materiál množství [m3] hmotnost [t]
odkopávky nezap. horniny 3. t . 1441,9 2 538 

Tab. 15: Materiál výkopových prací

• Objemová hmotnost hornin 3. t . 2 200 kg/m
- Koeficient nakyp ení 1,25: 1153,5*1,25= 1441,9 m ; 2 538 t
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• Výpo et nutného po tu nákladních automobil  pro odvoz zeminy:
- Nosnost automobilu Tatra Terrno (24,5 t; 16 m ); objemová hmotnost
zeminy 2,2 t/ m ; Q= ( 24,5/(16*2,2))*2,2= 11,14 m3 (lze naložit zeminy)
- Doprava: - na skládku 21 min

- pohyb na skládce 3 min 45 min
- doprava ze skládky 21 min

- Nakládání auta  T1= (Q/Vlopaty)*tnalož. = (11,14/1,19)*4,8 = 44,93 min

Navrhuji 2× nákladní automobil TATRA TERRNo 1 T 815-230S84 8×8.2.

2.1.3 Piloty

název materiál množství [m3] hmotnost [t]
vrty horniny 3. t . 137,9 242,7
beton C25/30 XA1 132,4 331
ocel 10 505 0,592 4,7

Tab. 16: Materiál pilot

• Objemová hmotnost hornin 3. t . 2 200 kg/m
- P irážka k délkám vrtu 20 %: 91,89*1,2= 110,3 m
- Koeficient nakyp ení 1,25: 110,3*1,25=  137,9 m ; 242,7 t

• Objemová hmotnost betonu 2 500 kg/m
- P irážka k délkám vrtu 20 %: 91,89*1,2= 110,3 m
- Ztratné 20 %: 110,3*1,2= 132,4 m ; 331 t
- Konzistence betonu S3 – m kká
- Velikost kameniva 16 mm

• Objemová hmotnost oceli 7 850 kg/m
- Celkem: (26*14,61*10-3)+(13*16,35*10-3)= 0,592 m ; 4,7 t
- Krytí min. 100 mm
- Armokoš bude složen z:

Tab. 17: Materiál armokoš

A B
po et [ks] výztuž délka [m] po et [ks] výztuž délka [m]

hl. výztuž 10 R14 8 10 R14 9
kroužky 3 R14 1,3 3 R14 1,3
ovin R6 60 R6 67
pr m r [mm] 400 400
po et armokoš [ks] 26 13
celkem oceli [m ] 26 × 14,61*10 13 × 16,35*10
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2.1.4 Základové pasy

název materiál množství [m3] hmotnost [t]
rýhy horniny 3. t . 113,4 199,5

bedn ní P ekližka Peri
Spruce 77 ks 0,84

bedn ní ezivo 6,76 5,0
beton - podklad C8/10 X0 5,3 13,3
beton - pasy C25/30 XA1 44,4 111
ocel 10 505 0,43 3,4

dopl kový materiál vazací drát, distan ní podložky výztuže, odbed ovací
prost edek, zemnící pásek

Tab. 18: Materiál základových pas

• Objemová hmotnost hornin 3. t . 2 200 kg/m
- Koeficient nakyp ení 1,25: 90,7*1,25= 113,4 m ; 199,5 t

• Objemová hmotnost eziva 740 kg/m
- Bedn ní klasické + betoná ská p ekližka Peri Spruce 21 mm/2,5×0,5 m,
hmotnost 10,9 kg/m2,
- Obvod celkem 378,9 m; dv etapy vybedn ní: 1. 192,4 m; 2. 186,5 m
- Po et desek 192,4 m / 2,5= 76,96 77 ks
- ezivo - svlaky (0,5 m) 230 ks; rám 2×192,4 m; zápory (1 m) 230 ks;

845 m (80×100 mm), 6,76 m3

• Objemová hmotnost betonu 2 500 kg/m

• Objemová hmotnost oceli 7 850 kg/m

2.1.5 Podkladní deska

název materiál množství [m3] hmotnost [t]
podklad vrstva št rkopísek 0-32 92 245,3
beton C 16/20 XA1 23,1 57,75
ocel sí Kari 32 ks 1,52

Tab. 19: Materiál podkladní desky

• Hmotnost kari sít  8/100×100 7,9 kg/m2; 47,4 kg/ks
- Po et kus 192,5*7,9= 1 521 kg

1 521/47,4= 32 ks

• Objemová hmotnost kameniva 2 666 kg/m

• Objemová hmotnost betonu 2 500 kg/m
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2.2 Doprava

2.2.1 Primární doprava

Hlavní dopravu mechanizace pro hloubkové zakládání zajistí smluvená firma
en k a Ježek s.r.o. se sídlem v Praze 6 – Suchdol, která zajistí dopravu vrtné soupravy

na podvalníku Goldhofer STZ L5 taženém taha em Volvo FH16. Tato firma byla
vybrána, protože disponuje vhodnou technikou pro daný typ založení objektu. Celková
dopravní vzdálenost iní 153 km s dojezdovým asem 1:53 h. 

Vyt žená zemina bude nakládána na dva nákladní automobily Tatra Terrno 1
T815 8×8 s objemem korby 16 m , které budou odvážet zeminu na skládku sutí a zemin
Miskolezy, eská Skalice. Skládka je vzdálena 16 km a doba jízdy prázdného vozu trvá
21 minut. Celkov se p edpokládá, že p i nasazení dvou nákladních automobil s
objemem korby 16 m3 a dojezdovým asem 45 minut (tam i zp t a naložení) pojede
každý z voz  na skládku celkem 43 krát a odvoz zeminy zabere 33 hodin isté práce.

Dopravu betonu a drceného kameniva pod základovou desku bude zajiš ovat
smluvená firma Cemex s.r.o. z provozovny p ímo ve Dvo e Králové nad Labem.
Firma byla vybrána nejen díky krátké dopravní vzdálenosti, ale také z d vodu, že pat í
k hlavním dodavatel m betonu a kameniva na Královedvorsku. Vzdálenost betonárky je
2,2 km a cesta trvá 4 minuty. Beton bude dopravován pomocí autodomícháva Iveco
Trakker s objemem bubnu 9 m3. Kamenivo dopraví skláp Daf CF 85 s korbou 9 m3.
Dopravu armokoš a další výztuže z armovny spolu s bedn ním Peri, zajistí Man TGS
6×4 BL, hlavní zhotovitelské firmy Pr mstav, který hydraulickou rukou Hiab XS
provede i složení materiálu.

2.2.2 Sekundární doprava

Pro provedení vrt pilot bude nasazena vrtná souprava Bauer BG 20 H
subdodavatelské firmy en k a Ježek s.r.o. Pohyb armokoš po stavb bude zajiš ovat
kolové rypadlo Caterpillar M322D, které je bude mít zav šené pomocí lanových záv s
na rypadle. Do vrt budou osazeny zav šením na vrtnou soupravu, která je následn do
betonové sm si zasune. Dopravu betonu do vrtu piloty bude zajiš ovat kolové erpadlo
s domícháva em Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz Actros, které se
napojí na vrtnou soupravu. Zásobování erpadla s domícháva em bude zajiš ovat
autodomícháva Iveco Trakker. erpadlo s dalšími autodomícháva i bude následn
nasazeno i na betonáž základových pas a podkladní desky.

Základové pasy bude hloubit kolové rypadlo Caterpillar M322D za pomoci
rypadlo-naklada e Case 695 ST, které budou nakládat automobil Tatra T815 S3 26 208
6×6.2. Podkladní vrstvy pod podkladní desku z drceného kameniva bude dovážet
smykem ízený naklada Caterpillar 256C spolu s rypadlo-naklada em Case 695 ST.

2.2.3 Skladování

Dovezené armokoše a bedn ní Peri Spruce budou skladovány na zpevn né a
odvodn né ploše dle výkresu: B.2. Za ízení staveništ - Spodní stavba, na d ev ných
prokladcích. Armokoše pro piloty budou skladovány maximáln 4 nad sebou. P i
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skladování nesmí dojít k znehodnocení výztuže zeminou ani jinými látkami, což by
mohlo ovlivnit soudržnost výztuže s betonem. Zásobování stavby materiálem bude v
jeden ur ité dny dle plánu: B.7. Plán nasazení mechanizace. Ostatní materiál (pomocný
materiál a drobné ná adí) bude uskladn n v krytém, v traném a uzamykatelném
kontejneru.

3 PRACOVIŠT

Objednatel stavby firma Protivítr - invest s.r.o. p edává zhotoviteli v zastoupení
hlavním stavbyvedoucím firmy Pr mstav Náchod s.r.o. staveništ  p ed zahájením všech
prací a to v ur ený termín, který byl sjednán ve smlouv o dílo. P i p edání bude
p ítomen objednatel – pov ená osoba firmy Protivítr - invest s.r.o., projektant a
stavební dozor.

Objednatel zhotoviteli p edá stavební povolení, ov enou a schválenou
projektovou dokumentaci a p ipravené staveništ . Staveništ bude volné a p ístupné,
z eteln budou vyzna eny polohy a ochranná pásma všech inženýrských sítí. Dále bude
vyzna en obvod staveništ , prob hne p edání pevných výškových a polohopisných
bod , které budou pot ebné pro správné vyty ení stavby. Rovn ž budou p edány
p ipojovací body pro odb r elekt iny a vody pro staveništní pot eby.

O p evzetí staveništ se provede zápis do stavebního deníku, který podepíší
odpov dní, nebo pov ení pracovníci obou smluvních stran.

3.1 P evzetí pracovišt – zemní práce

Pracovišt  p edá stavbyvedoucí vedoucímu pracovní ety pro zemní práce.
Sou ástí p edání pracovišt je p edání projektové dokumentace, dále prohlídka
staveništ a podmínky stavbyvedoucího o pr b hu prací. O p evzetí pracovišt provede
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.

3.2 P ipravenost pracovišt – zemní práce

Stavbyvedoucí p ed za átkem prací vyzna í inženýrské sít , p edevším rozvod
VN a NN. Dále pov í geodeta vyzna ením výškových a sm rových bod stavby.
Pracovišt bude vyklizeno od všech materiál a pom cek. O uskute n ných
p ípravných pracích provede vedoucí pracovní ety zápis do stavebního deníku.

3.3 P evzetí pracovišt – základové konstrukce

Pracovišt  p edá stavbyvedoucí vedoucímu pracovní ety pro hlubinné
zakládání. Jelikož hlavní práce se založením objektu na pilotách bude provád t
smluvená firma en k a Ježek s.r.o. bude muset hlavní zhotovitel, v zastoupení hlavním
stavbyvedoucím firmy Pr mstav Náchod s.r.o., p edat pracovišt pov ené osob firmy
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en k a Ježek s.r.o. (vrtmistru). O této skute nosti bude vyhotoven „P edávací
protokol“ a bude proveden zápis do stavebního deníku. Po vyhotovení smluvených
prací p edá pov ena osoba firmy en k a Ježek s.r.o., zp t pracovišt zhotoviteli firm
Pr mstav Náchod s.r.o. a vyhotoví se „P edávací protokol“ a zápis do stavebního
deníku. Sou ástí p edání pracovišt je p edání projektové dokumentace pro hlubinné
zakládání, dále prohlídka staveništ a podmínky stavbyvedoucího o pr b hu prací. O
p evzetí pracovišt  provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.

3.4 P ipravenost pracovišt – základové konstrukce

Na pracovišti již budou ukon eny zemní práce spolu s betonáží pilot a budou
provedeny všechny kontroly dle kontrolního a zkušebního plánu. Stavbyvedoucí
provede zápis do stavebního deníku.

3.5 Požadavky na p edchozí innosti

P ed za átkem zemních prací a následným založením stavby se požaduje, aby
bylo za ízeno staveništ dle výkresu: B.2. Za ízení staveništ - Spodní stavba.
P edevším osazení mobilního oplocení, umíst ní mobilních kontejner pro pracovníky i
skladování a vytvo eny skládky materiálu.

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY

4.1 Obecné pracovní podmínky

Termín zahájení stavebních prací je stanoven na b ezen 2016, m ly by tedy
panovat p íznivé klimatické podmínky, které budou sledovány stavbyvedoucím.

Staveništ bude z ízeno dle výkresu: B.2. Za ízení staveništ - Spodní stavba. Na
staveništi budou umíst ny dva kontejnery stavbyvedoucího a mistra, které budou sloužit
jako kancelá e. T i kontejnery jako p evlékárny d lník a sociální zázemí ve form
kontejneru s WC a sprchou. Pro skladovací pot eby budou z ízeny dva skladovací
kontejnery na drobné ná adí a pom cky. Dále zde bude viditeln ozna eno místo
s popelnicemi a kontejnerem pro ukládání odpad . P esný popis za ízení staveništ je
v kapitole: 3. Za ízení staveništ .

Pro práce na staveništi budou provedeny p ípojky elektrické energie NN, vody a
kanalizace. P ípojky NN sloužící pro p ipojení staveništních bun k, b h elektrického
ru ního ná adí a p ípadné osv tlení budou napájeny z hlavního staveništního rozvad e,
který bude napojen z prodloužené areálové p ípojky elektrického proudu v severní ásti
staveništ . P ípojky vody budou napojeny z nov vybudovaných vodom rných šachet.

Volné staveništní plochy mají vým ru p ibližn 4 410 m2. Hlavní vjezd na
staveništ je z ulice Tylova, komunikace je asfaltová a rozši uje se do velkého nádvo í.
Tento vjezd bude sloužit p edevším pro zásobování materiálem a dopravu lidí.
Provizorní vjezd z ulice Myslbekova bude využíván p edevším p i zakládání stavby, p i
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pohybu t žké mechanizace a transportu zeminy a betonu. Pro tyto ú ely bude ulice
Myslbekova vhodná nejen z d vodu, že tato ulice není v hojné mí e využívána jinou
dopravou, takže zde bude vhodné provád t transport t žkých stroj z podvalník (nap .
vrtná souprava), ale také z d vodu, že je zde dobré napojení hned na hlavní m stskou
komunikaci. Z ulice Myslbekova p ímo na pracovní místo je komunikace tvo ená
asfaltovým recyklátem, tudíž nedojde k poškození stávající komunikace t žkou
technikou ve dvo e. Staveništ bude oploceno v souladu s vyhláškou 591/2006 Sb.,
p íloha .5 a to mobilním oplocením výšky 2 m. Stávající oplocení s bránou je pouze
v míst  vjezdu z ulice Myslbekova.

4.2 Instruktáž pracovník

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o BOZP,
provozu na staveništi, pracovní dob , pracovních p estávkách, zamykání sklad a
staveništ , likvidaci a t íd ní odpad . Pracovníci budou dále seznámeni s daným
technologickým postupem a jeho specifikacemi, s používáním osobních ochranných
pracovních pom cek, s požární ochranou na staveništi a rozmíst ním hasicích p ístroj .
O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém je uvedeno jméno,
p íjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl pracovník proškolen. Za každou
provedenou práci zodpovídá vedoucí pracovní ety a za bezpe nost pracovník
zodpovídá stavbyvedoucí.

4.3 Pracovní podmínky procesu

4.3.1 Zemní práce

Vzhledem k ro nímu období se nep edpokládají nep íznivé klimatické
podmínky. Pokud, ale dojde k náhlé zm n , nap íklad:

• pokles teploty pod +5 °C,
• velké množství srážek,

je stavbyvedoucí oprávn n p erušit práce, nebo upravit technologický postup a jejich
následné pokra ování zahájit v nejbližší možné dob .

Pokud teplota klesne pod 5°C je nutné chránit zejména základovou spáru proti
promrzání. P i velkém množství srážek je nutné chránit základovou spáru a zajistit její
odvodn ní, v p ípad že dojde k promá ení základové spáry, musí být zemina
nahrazena.

Pracovní doba je stanovena na denní hodiny, osv tlení staveništ bude probíhat
b hem no ních hodin. Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou
nastat p i provád ní zemních prací, dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou
b hem práce dodržovat a to potvrdí podpisem do protokolu o školení.
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4.3.2 Základové konstrukce

Vzhledem k ro nímu období se nep edpokládají nep íznivé klimatické
podmínky. Pokud, ale dojde k náhlé zm n , nap íklad:

• špatná viditelnost snížená na 10 m,
• dlouhodobé dešt ,
• vyšší rychlost v tru, více než 10 m/s,
• p ekro ení teplotního rozmezí, +5 °C až +30 °C,

je stavbyvedoucí oprávn n p erušit práce, nebo upravit technologický postup a jejich
následné pokra ování zahájit v nejbližší možné dob .

P edevším p i betonáži pilot je pot eba sledovat teplotu, pokud poklesne pod
+5 °C je nutné použít cement s rychlejším nár stem pevnosti a hydrata ního tepla, což
ovšem musí odsouhlasit statik. Pokud by teplota klesla pod -5 °C je pot eba nad
betonovanými místy vybudovat vyh ívané stany, kde beton bude p ekryt folií a ošet en
Novaporem, nebo p ípadn vlh en vodou. P i vlh ení musí teplota vody a okolní
prost edí mít minimáln +5 °C. V p ípad hustého dešt , nebo sn žení je nutné zabránit
styku povrchu betonu s vodou p ípadn  sn hem.

Pracovní doba je stanovena na denní hodiny, tudíž není pot eba zajistit osv tlení
staveništ . Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat p i
provád ní zemních prací, dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou b hem
práce dodržovat a to potvrdí podpisem do protokolu o školení.

5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

P ed zahájením prací musí být všichni zú astn ní pracovníci seznámeni
s technologickým postupem a p edpisy pro hlubinné zakládání technologií CFA. O této
skute nosti se zapíše záznam do stavebního deníku, ve kterém je uvedeno jméno,
p íjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl pracovník proškolen. Podrobný popis
nasazení pracovník je ešen v plánu: B.8. Plán nasazení pracovník .

5.1 P ípravné a vyty ovací práce

po et název kvalifikace úkol

1× geodet oprávn ní pro
zem m i skou innost

p esné vyty ení hlavních
polohopisných a výškopisných

bod  stavby

1× pomocník
geodeta pou ení vyty ení bod

2× pomocný
d lník pou ení ru ní pomoc, oplocení pozemku,

pomoc p i vyty ení, z ízení lavi ek
Tab. 20: Personální obsazení - p ípravné práce
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5.2 Výkopové práce

po et název kvalifikace úkol

1× vedoucí pracovní
ety

oprávn ní, pou ení a
proškolení

kontrola polohy a hloubky
výkopu, navigace obsluhy

zemních stroj

2×
idi nákladního

automobilu
Tatra Terrno 1 T815

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz odvoz zeminy

1× idi rypadla
Caterpillar M322D

idi ský p. sk. C nebo
T, strojnický pr kaz naložení zeminy na automobil

1× pomocný d lník pou ení o išt ní stroj , ru ní výkop
Tab. 21: Personální obsazení - výkopové práce

5.3 Piloty

po et název kvalifikace
(min.) úkol

1× vrtmistr
min. SOŠ

s maturitou, 10 
let praxe

vedoucí ety, obsluha
nivela ního p ístroje, navigace

vrtné soupravy a její
centralizace, kontrola složení
zeminy, vyhotovení protokolu

vrtané piloty

1× vedoucí pracovní ety
oprávn ní,
pou ení a
proškolení

provádí kontroly

1×
idi taha e

Volvo FH16 + Goldhofer
STZ L5

idi ský pr kaz
C+E, profesní

pr kaz
p eprava vrtné soupravy

1× strojník vrtné soupravy
Bauer BG 20 H strojnický pr kaz zodpovídá za chod stroje,

vym uje vrtné nástroje

1× obsluha vrtné soupravy
Bauer BG 20 H strojnický pr kaz obsluha stroje

1× idi rypadla
Caterpillar M322D

idi ský p. sk. C
nebo T, 

strojnický pr kaz
p esun armokoš

1×
idi  smykem ízeného

naklada e
Caterpillar 256C

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz odvoz zeminy

1×
idi  autodomícháva e

Iveco Trakker
AD340T36B

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz

doprava betonové sm si a
vyložení do erpadla s 

domícháva em

1×

idi erpadla
s domícháva em

Mercedes-Benz Actros +
Putzmeister Pumi 21

idi ský pr kaz
C, profesní

pr kaz
obsluha stroje, betonáž
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1× idi  automobilu Man
TGS + Hiab XS

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz,

je ábnický pr kaz

doprava armokoš z armovny
až na skládku materiálu

2× vaza pr kaz vaza e váže armokoše na stroje
1× pomocný d lník proškolení pomocné práce, išt ní stroj

Tab. 22: Personální obsazení - piloty

5.4 Základové pasy

po et název kvalifikace úkol

1× vedoucí pracovní ety oprávn ní, pou ení
a proškolení

kontrola polohy a
hloubky výkopu rýh,

navigace obsluhy stroj

1× idi rypadla
Caterpillar M322D

idi ský p. sk. C
nebo T, strojnický

pr kaz

naložení zeminy na
nákladní automobil

1× idi rypadlo-naklada e
Case 695 ST

idi ský p. sk. C
nebo T, strojnický

pr kaz

naložení zeminy na
nákladní automobil

1× idi  automobilu
Tatra T815 S3 6×6

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz odvoz zeminy

2× tesa oprávn ní, pou ení
a proškolení

vytvo ení bedn ní,
ukládání výztuže

1× idi  automobilu
Man TGS + Hiab XS

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz,

je ábnický pr kaz

doprava armatury a
bedn ní

3× vaza vaza ský pr kaz ukládání a p íprava
výztuže

1× idi  autodomícháva e
Iveco Trakker AD340T36B

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz

doprava betonové sm si
a vyložení do erpadla s 

domícháva em

1×

idi erpadla
s domícháva em

Mercedes-Benz Actros +
Putzmeister Pumi 21

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz obsluha stroje, betonáž

2× betoná oprávn ní, pou ení
a proškolení

ukládání výztuže,
zpracování betonu

1× pomocný d lník pou ení o išt ní stroj , ru ní
výkop

Tab. 23: Personální obsazení - základové pasy
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5.5 Podkladní deska

po et název kvalifikace úkol

1× vedoucí pracovní ety
oprávn ní,
pou ení a
proškolení

kontrola, navigace
obsluhy stroj

1× idi  skláp e
Daf CF 85

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz

doprava drceného
kameniva

1×
idi  smykem ízeného

naklada e
Caterpillar 256C

idi ský p. sk. C,
strojnický pr kaz

složení drceného
kameniva a úprava plán

1× idi rypadlo-naklada e
Case 695 ST

idi ský p. sk. C
nebo T, 

strojnický pr kaz

složení drceného
kameniva a úprava plán

1× idi  autodomícháva e
Iveco Trakker AD340T36B

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz

doprava betonové sm si a
vyložení do erpadla s 

domícháva em

1×

idi erpadla
s domícháva em

Mercedes-Benz Actros +
Putzmeister Pumi 21

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz obsluha stroje, betonáž

3× betoná
oprávn ní,
pou ení a
proškolení

zpracování betonu

1× pomocný d lník pou ení
o išt ní stroj , ru ní

úprava podkladní vrstvy a
hutn ní

Tab. 24: Personální obsazení - podkladní deska

6 STROJE A PRACOVNÍ POM CKY

Podrobný popis stroj je ešen v plánu: B.7. Plán nasazení mechanizace, a
podrobné nasazení stroj  ve výkresu: B.9. Schéma postupu vrtání pilot.

6.1 P ípravné a vyty ovací práce
• Geodetická sada

Zam ení stavební jámy.

• et zová pila Husqvarna 140
Zhotovené lavi ek.

• Kotou ová pila Narex EPK 16 D
Zhotovení lavi ek.
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• Drobné ru ní ná adí

název po et
pásmo 1×
vyty ovací h eby 20×
krumpá 2×
lopata 2×
rý 1×
ru ní pila 1×
vodováha, 2m 2×
kladivo, 2 kg 1×
palice, 5 kg 1×
olovnice 1×
metr svinovací, 10 m 2×
sekera 2×
klešt 2×
reflexní sprej 3×

Tab. 25: Ru ní ná adí p ípravné práce

• Pom cky BOZP
Pracovní od v, pracovní boty, p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice,
ochranné brýle, ochranná sluchátka.

6.2 Výkopové práce

• Kolové rypadlo Caterpillar M322D
Výkopové práce stavební jámy.

• Nákladní automobil TATRA TERRNo 1 T 815-230S84 8×8.2
Odvoz vykopané zeminy na skládku.

• Bourací kladivo Makita HM1307C
Pomocné do iš ovací práce.

• Drobné ru ní ná adí

název po et
krumpá 2×
lopata 2×
rý 2×
kole ko 2×
kladivo, 2 kg 1×
palice, 5 kg 1×
metr svinovací, 10 m 2×

Tab. 26: Ru ní ná adí výkopové práce

• Pom cky BOZP
Pracovní od v, pracovní boty, p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice,
ochranné brýle, ochranná sluchátka.
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6.3 Piloty

• Taha Volvo FH16 64T 6×4
Doprava vrtné soupravy.

• Kolový podvozek Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2
Podvalník na dopravu vrtné soupravy.

• Vrtná souprava Bauer BG 20 H, technologie CFA
Zhotovení vrtaných pilot technologií CFA.

• Geodetická sada
Zam ení poloh pilot.

• Kolové rypadlo Caterpillar M322D
Doprava armokoš  ze skládky.

• Smykem ízený naklada Caterpillar 256C
Odvoz vyvrtané zeminy.

• Autodomícháva Iveco Trakker AD340T36B
Doprava betonu na vrtané piloty.

• erpadlo s domícháva em Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz
Actros 32.41 8×4

erpání betonu do vrt  pilot.

• Nákladní automobil Man TGS 6×4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5
HiPro

Doprava armokoš  z armovny.

• Drobné ru ní ná adí

název po et
pásmo 1×
výty ky 6×
lopata 2×
rý 2×
pákové klešt 1×
vodováha, 2m 2×
kladivo, 2 kg 1×
palice, 5 kg 1×
olovnice 1×
metr svinovací, 10 m 2×
kbelík 2×
malí ská št tka 2×
reflexní sprej 2×

Tab. 27: Ru ní ná adí piloty

• Pom cky BOZP
Pracovní od v, pracovní boty, p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice,
ochranné brýle, ochranná sluchátka.
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Z hlediska bezpe nosti provád ní je zapot ebí dodržovat smluvené signalizace
mezi obsluhou stroj  a pracovníky.

6.4 Základové pasy

• Rypadlo-naklada Case 695 ST
Výkopové práce základových rýh.

• Kolové rypadlo Caterpillar M322D
Výkopové práce základových rýh.

• Nákladní automobil T-815 S3 26 208 6×6.2
Odvoz vykopané zeminy na skládku.

• et zová pila Husqvarna 140
Z ízení bedn ní základových pas .

• Kotou ová pila Narex EPK 16 D
Z ízení bedn ní základových pas .

• Úhlová bruska Narex EBU 18-25
Pomocné práce p i zhotovení bedn ní a výztuže základových pas .

• Svá e ka CO2 Telwin Telmig 170/1
Hlavní práce p i zhotovení výztuže základových pas .

• Autodomícháva Iveco Trakker AD340T36B
Doprava betonu pro základové pasy.

• erpadlo s domícháva em Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz
Actros 32.41 8×4

erpání betonu pro základové pasy.

• Vibrátor betonu Wacker Neuson BV 50A-P
Hutn ní erstvého betonu základových pas .

• Nákladní automobil Man TGS 6×4 Bl + hydra. ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro
Doprava výztuže pro základové pasy.

• Drobné ru ní ná adí

název po et
pásmo 1×
vyty ovací h eby 20×
krumpá 2×
lopata 2×
rý 1×
kole ko 2×
ru ní pila 1×
vodováha, 2m 2×
kladivo, 2 kg 1×
palice, 5 kg 1×
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olovnice 1×
metr svinovací, 10 m 2×
sekera 2×
klešt 2×
d ev né hladítko 4×
reflexní sprej 3×

Tab. 28: Ru ní ná adí základové pasy

• Pom cky BOZP
Pracovní od v, pracovní boty, p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice,
ochranné brýle, ochranná sluchátka.

6.5 Podkladní deska

• Smykem ízený naklada Caterpillar 256C
Rozhrnutí kameniva mezi základovými pasy.

• Rypadlo-naklada Case 695 ST
Rozhrnutí kameniva mezi základovými pasy

• Skláp Daf FAG CF85.340 6×2
Doprava kameniva pro podkladní desku.

• Vibra ní deska Lumag VP-170
Hutn ní kameniva.

• Autodomícháva Iveco Trakker AD340T36B
Doprava betonu pro podkladní desku.

• erpadlo s domícháva em Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz
Actros 32.41 8×4

erpání betonu pro podkladní desku.

• Vibra ní lišta plovoucí Enar QZH
Hutn ní betonu podkladní desky.

• Drobné ru ní ná adí

název po et
pásmo 1×
lopata 5×
kole ko 4×
vodováha, 2m 2×
kladivo, 2 kg 1×
palice, 5 kg 1×
metr svinovací, 10 m 2×
d ev né hladítko 4×

Tab. 29: Ru ní ná adí pokladní deska
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• Pom cky BOZP
Pracovní od v, pracovní boty, p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice,
ochranné brýle, ochranná sluchátka, antivibra ní rukavice a obuv.

7 PRACOVNÍ POSTUP

7.1 P ípravné a vyty ovací práce

7.1.1 P ípravné práce

Stavbyvedoucí a stavební mistr jako pov ené osoby zhotovitelské firmy
Pr mstav Náchod s.r.o. p ed zapo etím veškerých stavebních prací vyzna í pomocí
reflexního spreje inženýrské sít dle výkresu situace. Vyzna í p edevším rozvod NN,
VN a ostatní budované sít , které zasahují na pozemek stavby. V jižní ásti z ulice
Myslbekova je již pozemek oplocen proti vniknutí nepovolaných osob stávajícím
oplocením s uzamykatelnou bránou. Zbytek oplocení pozemku bude vytvo eno
z p enosných plotových dílc ší ky 3,5 m a výšky 2 m. Dílce budou kotveny
v betonových podstavcích a vzájemn se sešroubují a v ur itých místech opat í sítí.
Nadále se zprovozní odb rná místa pro elektrickou energii a vodu. Na p ípojná místa
budou osazena m ící za ízení. Za ízení staveništ je již zbudováno, jsou vyzna eny
plochy pro skládku materiál , pro o išt ní a omytí vyjížd jících stroj .

7.1.2 Vyty ovací práce

Geodet vyty í dle projektové dokumentace všechny d ležité body, p edevším
rohové body objektu. Všechny tyto body budou stabilizovány zatlu ením 0,5 m kusu
betoná ské výztuže, které budou v horní ásti ozna eny reflexním sprejem. U všech
t chto významných bod budou z ízeny „lavi ky“. Budou z ízeny nejdále 4 m od hrany
objektu, ale všechny ve stejné vzdálenosti od jámy, nejlépe na míst , kde bude
zabrán no jejich posunutí, nap íklad stavebními stroji, i jiné deformaci. Vedoucí ety s
pomocníkem zatlu ou v prodloužení všech geodetem vyty ených bod svislé k ly cca 1
m od sebe. Na lati rota ního nivela ního p ístroje se nastaví výška a po zatlu ení k l
vedoucí ety dává znamení pomocník m, kte í natlu ou na k ly prkna – vytvo í tzv.
„lavi ky“. Geodet teodolitem z jednoho bodu zam í prodloužení bod na lavi ky.
Pomocí nitkového k íže p enese bod a dá znamení pomocníkovi, který v p íslušném
míst na lavi ce zatlu e h ebík. Takto se postupuje p i p enesení všech geodetem
vyty ených bod na lavi ky. Od geodetem ur ených bod vedoucí ety svinovacím
metrem odm í p íslušnou vzdálenost pro obrys stavební jámy dle projektové
dokumentace a v tomto míst zatlu e u ezaný kus betoná ské výztuže. Mezi každými
body bude vedoucím ety a pomocnými pracovníky natažen a dostate n vypnut
provázek zna ící obvodovou linii. Vedoucí ety poté pod provázkem viditeln vyzna í
tuto linii vápenným hydrátem, nebo reflexním sprejem. Toto se opakuje po celém
obvodu objektu.
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7.2 Výkopové práce

Výkopové práce stavební jámy provede kolové rypadlo Caterpillar M322D na
hloubku 297,30 m.n.m. (Bpv) -3,30 m pod úrove ±0,000, do hloubky p ibližn 1,8 a
2 m od p vodního povrchu stavební plán . Zeminu bude nabírat lopatou naklada e,
která má objem 1,19 m3 (1200×837) a ihned vykláp t na p istavené nákladní
automobily. V tšina vyt žené zeminy bude po naložení odvážena dv ma nákladními
automobily Tatra Terrno 1 T 815 8×8 s objemem korby 16 m3, které dle hustoty zeminy
mohou být naloženy pouze do nosnosti 24,5 t resp. 11,14 m3. Zemina bude vyvážena na
skládku sutí a zemin Miskolezy, eská Skalice.

Strojník za ne zeminu t žit v severozápadním rohu a bude t žit sm rem na
východ. V této první ásti bude vyt žena zemina na výškovou úrove -3,17 m pod
úrove ±0,000. Ve druhé polovin bude zemina t žena do hloubky -3,43 m pod úrove
±0,000, jak je zakresleno v PD. Jelikož z celkového objemu 1 670 m3 vyt žené zeminy
v nakyp eném stavu bude pot eba pro zp tné zásypy p ibližn 285 m3 v nakyp eném
stavu, je nutné ukon it vyvážení zeminy po 86 jízd v sou tu obou nákladních
automobil . Zbytek vyt žené zeminy z jámy pas a pilot bude uskladn n na pozemku
staveništ . Maximální výška figury smí být 1,8 m a bude uložena po spádnici, tj. kolmo
na vrstevnice, aby nedošlo k zadržování vody na staveništi. Do išt ní stavební jámy
provedou pomocní d lníci pomocí lopat, krumpá a rý e.

7.3 Piloty

Založení objektu je navrženo na 39 pilotách, které budou provedeny technologií
CFA, tj. vrt a betonáž pomocí pr b žného šneku, který se celý zavrtá do projektované
hloubky. Piloty jsou tudíž provedeny bez pažení st n vrtu, protože stabilitu vrtu
zajiš uje zemina v závitech šneku. Následn se šnek postupn vytahuje za doprovodu
betonáže piloty. Po vytažení celého šneku se na vrtnou soupravu p ipevní již vytvo ený
armokoš, který je spušt n do erstvého betonu.

7.3.1 Zahájení vrtání

Vrtmistr v míst vrtané piloty nastaví st ed vrtného šneku nad st edový bod
piloty. Následn šnek vyrovná do svislého sm ru a spustí ho na úrove zeminy. Poté
zahájí vrtání v rozsahu 2 – 4 otá ek šneku. Pomocný d lník p ekontroluje pomocí metru
správnou vzdálenost od pomocných bod . P esnost vrtu bude do 4 centimetr . Po
zkontrolování polohy se p ekontroluje svislost šneku pomocí vodováhy. Po kontrolách
dá vrtmistr pokyn k posunutí vrtné soupravy nebo k pokra ování vrtu. V pr b hu vrtu,
p ibližn  v hloubce 2 m se kontroly opakují.

7.3.2 Postup vrtu a dokon ení vrtání

Vrtání pr b žným šnekem bude provedeno s minimálním ú inkem na okolní
zeminu. Zavrtání závit šneku bude po celé délce vrtu stejné. B hem vrtu budou otá ky
p izp sobeny odporu zeminy. V p ípad , že bude nutné šnek v pr b hu prací vytáhnout,



Technologický p edpis pro vrtané piloty a základové konstrukce Kapitola 5 

P íprava realizace bytového domu ve Dvo e Králové nad Labem 124

musí se otá et protism rn , aby se vrt znovu zaplnil zeminou. St edová roura
pr b žného šneku bude uzav ena, aby se zabránilo vniku zeminy. Po dokon ení vrtu
v projektované hloubce se ode te moment pot ebný k zavrtání šneku a vypo te se
únosnost podloží, pokud vyhovuje je možné vrtání ukon it.

7.3.3 Betonáž technologií CFA

Po dosažení vyhovující hloubky se zátka v rou e pr b žného šneku otev e nebo
vyrazí a zapo ne betonáž. Na vrtnou soupravu bude napojeno kolové erpadlo
s autodomícháva em. erpadlo s autodomícháva em má objem bubnu 7 m3 což sta í
p ibližn na betonáž dvou pilot, v tomto ase zásobovací autodomícháva doveze další
pot ebný beton a vznikne plynulý pracovní proces.

B hem betonáže se nesmí šnek otá et opa ným sm rem než p i vrtání. Tlak
dopravovaného betonu musí být v tší než tlak zeminy p sobící na st ny vrtu, aby
prostor byl zcela vypln n. Betonáž musí prob hnout bez p erušení dodávky betonu a
sou asného vytahování šneku. Proto je nutné zajistit dostate nou zásobu betonu, avšak
nesmí být p ekro ena doba zpracovatelnosti betonové sm si, která iní 45 minut. Ta
bude zna ena na dodacím listu betonu. Ukon ení betonáže prob hne až v okamžiku
úplného vytažení šneku. O každém vrtu piloty bude vytvo en protokol o zhotovení
piloty, který se ídí normou SN EN 1536. 

7.3.4 Vkládání armokoše

Po betonáži celé výšky piloty se ihned vkládá armokoš. Kolové rypadlo dopraví
armokoš ze skládky k vrtné souprav , který jej má zav šený na rameni rypadla.
Pomocní d lníci zav sí armaturu na vrátek vrtné soupravy a ta jej nasm ruje do
vybetonovaného vrtu a postupn jej vlastní vahou spouští do vrtu. Pomocní d lníci
celou dobu pomáhají správnému osazení armokoše do vrtu piloty, aby bylo dodrženo
krytí 100 mm.

7.3.5 Dokon ení

Pomocní d lníci nakonec armokoš zajistí proti poklesu na dno piloty, pomocí
d ev ných trámk nebo klín . Minimální délka kotevní výztuže, která musí vystupovat
z betonu, jsou 2 cm.

Po dokon ení piloty je nutné sledovat teplotu, kdy p i p ekro ení teplotního
rozdílu +5 °C až +30 °C je nutné chránit hlavu piloty. Ochrana je podrobn popsána v
odstavci 4.2.2. Pracovní podmínky procesu – základové konstrukce.

Po zatuhnutí betonu bude hlava piloty upravena na projektovanou výškovou
úrove . Vrchní p ebetonovaná ást piloty bude odbourána bouracím kladivem. P i
bourání je t eba dbát na nepoškození výztuže, pokud dojde ke znehodnocení, musí se
výztuž od íznout a nava it nová. Pomocní d lníci na p e nívající výztuž pilot osadí
ochranu nap . na íznutá drenážní trubka, pro zajišt ní bezpe nosti na stavb .

Pojezd vrtné soupravy je popsán ve výkresu: B.9. Schéma postupu vrtání pilot a
navržen tak, aby se vrtná souprava zbyte n nepohybovala po pilotách a p edešlo se
znehodnocení piloty. Popsaný pracovní postup probíhá pro každou pilotu stejn .
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7.4 Základové pasy

7.4.1 Vyty ení pas

Geodet vyty í dle projektové dokumentace všechny d ležité body, p edevším
rohové body pas pomocí teodolitu. Z jednoho bodu zam í prodloužení bod na
lavi ky. Pomocí nitkového k íže p enese bod a dá znamení pomocníkovi, který v
p íslušném míst na lavi ce zatlu e h ebík. Takto se postupuje p i p enesení všech
geodetem vyty ených bod na lavi ky. Od geodetem ur ených bod vedoucí ety
svinovacím metrem odm í p íslušnou vzdálenost pro obrys základových pas dle
projektové dokumentace a v tomto míst zatlu e u ezaný kus betoná ské výztuže. Mezi
každými body bude vedoucím ety a pomocnými pracovníky natažen a dostate n
vypnut provázek zna ící obvodovou linii. Vedoucí ety poté pod provázkem viditeln
vyzna í tuto linii vápenným hydrátem, nebo reflexním sprejem. Toto se opakuje pro
celý objekt.

7.4.2 Provád ní rýh

Po vyty ení základových pas provede kolové rypadlo Caterpillar M322D a
rypadlo-naklada Case 695 ST výkop pas do hloubky - 0,350 a - 0,220 m od hladiny
vykopané stavební jámy. Zeminu budou nabírat lopatou rypadla a ihned vykláp t na
p istavený nákladní automobil. Všechna vyt žená zemina bude po naložení odvážena
nákladním automobilem Tatra T815 na vytvo enou deponii na pozemku staveništ .
Strojník za ne zeminu t žit v severozápadním rohu a bude t žit sm rem na východ k
ulici Myslbekova. Do išt ní pas provedou pomocní d lníci pomocí lopat, krumpá a
rý e.

7.4.3 Podkladní beton

Do zhotoveného výkopu rýh pracovníci vylijí podkladní beton v p ibližné výšce
60 mm z betonu C8/10 X0, který zajistí krytí výztuže základových pas a zpevn nou
plochu pro vkládání výztuže.

Výšková úrove podkladního betonu bude provedena nivelací, kterou provede
vedoucí pracovní ety spolu s betoná i. Výškové body budou vyzna eny pomocí
d ev ných kolík , které budou zatlu eny do dna výkopu na požadovanou výšku.
Vedoucí pracovní ety bude nivela ním p ístrojem kontrolovat výšku bodu po každém
úderu kladiva. Pomocí takto zbudovaných bod je možné provést následnou betonáž se
zarovnáním do projektované výšky.

7.4.4 Armování pas

Výztuž pas bude na staveništ dopravena nákladním automobilem
s hydraulickou rukou, který ást svázané výztuže složí p ímo do výkopu na podkladní
beton a zbytek složí na skládku, ze které se následn bude materiál postupn dopravovat
na kompletaci armatury. Veškerá ocel bude dodána již p ipravená pro vázání, tudíž již
nast íhaná a naohýbaná, dle betoná ských výkres . Hlavním materiálem je ocel 10 505.
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Vaza i budou výztuž ukládat dle projektové dokumentace, spoje prut budou
provedeny vázacím drátem, nebo sva eny. D ležité je vložení zemnících pásk
s provázáním armatury pas , dále je nutné provázání s výztuží pilot.

7.4.5 Bedn ní

Bedn ní základových pas zhotoví vedoucí pracovní ety - tesa spolu
s betoná i. Bedn ní se zhotoví z eziva a betoná ské p ekližky Peri (2,5×0,5 m).
Veškerý materiál bude upraven na požadovaný rozm r kotou ovou pilou, p ípadn
motorovou pilou. Bedn ní bude zhotoveno p esn dle PD v ší kách 0,300; 0,350; 0,400
a 0,500 m. Horní hrana bedn ní (-3,020 a -3,150 m od ±0,000) bude i výška betonáže
pas . Celé bedn ní bude pr b žn  kontrolováno nivela ním p ístrojem a vodováhou.

Svislá ást bude zhotovena z betoná ských desek Peri, rozp rky, svlaky a kolíky
budou z eziva. ezivo bude tvo it vodorovný rám z trámk 8×10 cm natlu ených u
spodní a horní hrany bedn ní. P edevším v míst spoj  p ekližky bude svislý trámek
8×10 cm avšak nejdále 0,5 m od sebe. Do volné rostlé zeminy ve vzdálenosti p ibližn
0,5 m od bedn ní natlu e tesa  d ev né kolíky („záp rný trámek“) 10×4 cm. Do t chto
kolík bude p ekližka rozep ena pomocí trám 8×10 cm, p i horním a spodním líci.
Vzdálenost takto provedených rozp r bude maximáln 1 m. V míst spoj  p ekližky
nebo rohu bude rozep ení dopln no.

Nakonec bude uprost ed mezi rozp rnými místy osazen rádlovací drát, který
zajistí, aby nedocházelo k „rozjetí“ pas  p i betonáži. Bedn ní bude vyhotoveno ve
dvou fázích pro úsporu bednícího materiálu.

7.4.6 Betonáž

Pro zahájení betonáže je pot eba, aby uloženou výztuž p evzal projektant –
statik. Pokud odsouhlasí vytvo enou výztuž, m že za ít betonáž. S tím musejí být
sou asn dodrženy ur ité podmínky, p edevším bedn ní z p ekližek musí být navlh eno
a ošet eno odbed ovacím p ípravkem. Hlavice pilot budou nat eny p ípravkem, který
vytvo í adhezní m stek a zabezpe í tak dokonalé spojení piloty a pas . Do betonáže
základových pas  spadá i betonáž výtahové šachty.

Betonáž provedou betoná i pomocí kolového erpadla s autodomícháva em,
které bude zásobováno autodomícháva em, který bude pr b žn dovážet beton
z betonárky. B hem dopravy betonu nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové
sm si, p edevším rozmíšení a dodání na stavbu v co nejkratší možné dob po výrob .
Zpracovatelnost dodávaného betonu je 45 minut. Doba výroby bude zna ena na
dodacím listu betonu.

Betonáž erstvého betonu prob hne ve dvou souvislých vodorovných vrstvách
s výškou 250 mm. Koncový nástavec erpadla bude spušt n t sn nad úrove betonáže,
kde musí být dodrženo, že není dovolen pád betonu z výšky v tší než 1 m. Vedoucí
pracovní ety bude hutnit betonovou sm s pomocí vibra ní jehly. Jehlu je nutné vložit
do hutn né vrstvy rychle a svisle, a to tak, aby jehla zasáhla do p edešlé vrstvy
minimáln 5 – 10 cm. Vytahování musí být naopak pomalé, aby se vrstva betonu za
jehlou spojila. Jehla musí být z betonu vytáhnuta celá, aby vzduch, který se za jehlou
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vytvo il, mohl být vypušt n z betonu. Vzdálenost vpichu jehly je menší než 1,4 násobek
viditelného okruhu ú innosti vibra ní jehly. Vzdálenost vpichu od líce bedn ní bude
minimáln 150 mm. Hutn ní lze ukon it, když na povrchu betonu bude vystupovat
cementové mléko. Finální povrchová úprava bude zajišt na pracovníky pomocí
d ev ného hladítka. Zemnící pásek musí být vytažen nad základové pasy.

Beton bude po dobu minimáln 2 dní od dokon ení betonáže udržován ve
vlhkém stavu pomocí kropení vodou. Ošet ení betonu vodou prob hne hned po
dosažení pevnosti betonu, aby nedošlo k vyplavování cementové emulze. Tato
podmínka je závislá na klimatických podmínkách, obecn lze považovat, že ošet ení
zapo ne p ibližn 12 hodin po betonáži. Teplota ošet ované vody musí být maximáln o
10 °C nižší než teplota povrchu betonové konstrukce.

Po dokon ení betonáže je nutná technologická pauza, pro dosažení pevnosti
betonu. P edb žn je doba pauzy stanovena na 4 dny.

7.4.7 Odbedn ní

Odbedn ní základových pas je možné po dosažení 50% charakteristické
pevnosti betonu, která závisí na teplot okolního prost edí. Pro teplotu 5 – 10 °C po 3,5
dnech, teplota 10 – 15 °C 2,5 dne, teplota 15 – 25 °C 2 dny a v tší než 25 °C 1,5 dne od
dokon ení betonáže.

Samotné odbedn ní provede vedoucí pracovní ety spolu s tesa i. Nejprve se
uvolní záp rné kolíky v pat rozp rek, poté rozp rky a nakonec svlaky p ekližky.
Uvol ování a rozebírání bedn ní se musí provád t tak, aby konstrukce nebyla vystavena
nárazu, p etížení nebo poškození. Po obvodu objektu se bedn ní ponechá pro další
betonáž podkladní desky.

7.5 Podkladní deska

7.5.1 Podsyp, Kari sí

Podsyp je složen z kameniva drceného frakce 0 - 32 mm. Dopravu materiálu
zajistí skláp , který složí kamenivo p ímo do výkopu, kde bude rozhrnováno smykem
ízeným naklada em, rypadlo-naklada em a pomocnými d lníky. Po celkovém

rozhrnutí kameniva, do všech projektem navržených ástí a uhlazení, provedou d lníci
hutn ní. Vedoucí pracovní ety bude prov ovat výšku podsypu vzhledem
k projektované výšce, která je navržena ve stejné výškové úrovni -3,020 m od ±0,000,
jako horní hrana pas . Na takto vytvo enou plá se vloží Kari sí 8/100×100 s krytím
min. 30 mm.

7.5.2 Betonáž

Pro zahájení betonáže je pot eba, aby podkladní vrstva z kameniva byla
p ekontrolována, zda je ádn zhutn na. Pokud kontrola vyhoví, m že za ít betonáž.
Bedn ní po obvodu objektu vytvo í již použité bedn ní, které se po obvodu ponechá jen
se o 120 mm p izvedne. Betonáž prob hne pouze v západní polovin objektu, kde
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budou následn vyzd ny sklepní kóje, ve východní ásti bude ponechán št rkopískový
podklad pro budoucí zámkovou dlažbu, kde budou parkovací místa automobil .

Betonáž provedou betoná i pomocí kolového erpadla s autodomícháva em,
které bude zásobováno autodomícháva em, který bude pr b žn dovážet beton
z betonárky. B hem dopravy betonu nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové
sm si, p edevším rozmíšení a dodání na stavbu v co nejkratší možné dob po výrob .
Zpracovatelnost dodávaného betonu je 45 minut. Doba výroby bude zna ena na
dodacím listu betonu.

Betonáž erstvého betonu prob hne v jedné souvislé vodorovné vrstv s výškou
120 mm. Koncový nástavec erpadla bude spušt n t sn nad úrove betonáže, kde musí
být dodrženo, že není dovolen pád betonu z výšky v tší než 1 m. Vedoucí pracovní ety
bude hutnit betonovou sm s pomocí plovoucí vibra ní lišty. Hutn ní lze ukon it, když
na povrchu betonu bude vystupovat cementové mléko. Finální povrchová úprava bude
zajišt na stejnou vibra ní lištou, pop ípad  d ev ným hladítkem.

Beton bude po dobu minimáln 5 dn od dokon ení betonáže udržován ve
vlhkém stavu pomocí kropení vodou. Ošet ení betonu vodou prob hne hned po
dosažení pevnosti betonu, aby nedošlo k vyplavování cementové emulze. Tato
podmínka je závislá na klimatických podmínkách, obecn lze považovat, že ošet ení
zapo ne p ibližn 24 hodin po betonáži. Teplota ošet ované vody musí být mít
maximáln  o 10 °C nižší než teplota povrchu betonové konstrukce.

Po dokon ení betonáže je nutná technologická pauza, pro dosažení pevnosti
betonu. P edb žn je doba pauzy stanovena na 48 hodin.

8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH
PRACÍ

B hem celé výstavby je dbáno na kvalitu jakosti celého objektu jako jednotného
díla. Kontrola kvality je dána kontrolními a zkušebními plány viz.: B.13. Kontrolní a
zkušební plán, kde jsou p esn uvedeny innosti a postupy kontrol. Dále je zde vypsáno
vyhodnocení provád ných kontrol a kdo je provád l. O všech díl ích innostech zapíše
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Zárove bude archivovat listy a jiné
certifikáty o materiálech.

8.1 P ípravné a vyty ovací práce

• Vstupní kontroly:
Ø Projektová dokumentace  -úplnost, rozsah a zpracování PD.

- platnost stavebního povolení.

Ø Vyty ení - geodeticky vyty ené body, lavi ky.

Ø Vyzna ení - inženýrské sít , odb rná místa.
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• Meziopera ní kontroly:
Ø Za ízení staveništ - oplocení, napojení bun k na sít .

• Výstupní kontroly:
Ø Vyzna ení - vyzna ení skládek, stavební jáma.

8.2 Výkopové práce

• Vstupní kontroly:
Ø Vyty ení - vyty ení lavi ek, obrys jámy.

• Meziopera ní kontroly:
Ø Výkop - rovinnost stavební jámy, svahování.

• Výstupní kontroly:
Ø Výkop - rovinnost stavební jámy, svahování.

8.3 Piloty

• Vstupní kontroly:
Ø Vyty ení - osy pilot a bod  pomocných pro vrt.

Ø Materiál - armokoše, beton.

Ø Vrtný stroj - funk nost.

• Meziopera ní kontroly:
Ø Vrt - kontrola pr m ru, svislosti a hloubky vrtu.

Ø Betonáž - uložení betonové sm si.

Ø Armatura - uložení armatury a její fixace k dosažení
délky vy nívající výztuže.

• Výstupní kontroly:
Ø Ošet ení betonu -vzhledem ke klimatickým podmínkám.

Ø Piloty - odchylky od polohy a výšky dané
projektem.

Ø Zkoušky - zkoušky na zhotovených pilotách.

8.4 Základové pasy

• Vstupní kontroly:
Ø Piloty - provedení pilot, polohové a výškové

odchylky.
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Ø Vyty ení - obrys rýh.

Ø Materiál - betonová sm s, ezivo.

• Meziopera ní kontroly:
Ø Výkop - istota a rovinnost základové spáry.

Ø Podkladní beton - rovinnost, tlouš ka.

Ø Armatura - osazení, svázání.

Ø Bedn ní - rozp tí, svislost, stabilita.

Ø Betonáž - uložení betonové sm si, hutn ní,
rovinnost a povrchová úprava.

• Výstupní kontroly:
Ø Pasy - odchylky od polohy a výšky dané

projektem.

Ø Ošet ení betonu - vzhledem ke klimatickým podmínkám.

8.5 Podkladní deska

• Vstupní kontroly:
Ø Pasy - odchylky od polohy a výšky dané

projektem.

Ø Materiál - p edevším frakce podsypu, betonová sm s.

• Meziopera ní kontroly:
Ø Podklad - hutn ní, rovinnost, krytí Kari sítí.

Ø Betonáž - uložení betonové sm si, hutn ní,
rovinnost a povrchová úprava.

• Výstupní kontroly:
Ø Ošet ení betonu - vzhledem ke klimatickým podmínkám.

Ø Základová deska - rovinnost povrchu, pevnost betonu v tlaku.

9 BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ

P ed zahájením veškerých prací musejí být p íslušní pracovníci seznámeni a
proškoleni p edpisy BOZP. O proškolení bude sepsán záznam o uskute n ném
proškolení pracovník , kte í svými podpisy stvrdí ú ast na proškolení o BOZP do
stavebního deníku.

Veškeré práce budou provád ny v souladu s p íslušnými platnými zákony a
p edpisy, podrobný popis je ešen v kapitole: 7. Bezpe nost a ochrana zdraví.
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9.1 Hlavní legislativa

• Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích

P íloha . 1
I. Požadavky na zajišt ní staveništ
II. Za ízení pro rozvod energie
III. Požadavky na venkovní pracovišt  na staveništi

P íloha . 2
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
II. Stroje pro zemní práce
III. Dopravní prost edky pro p epravu betonových a jiných sm sí
IV. erpadla sm si a strojní omíta ky
V. Vibrátory
VI. Spole ná ustanovení o zabezpe ení stroj  p i p erušení a ukon ení

práce
VII.  P eprava stroj

P íloha . 3
I. Skladování a manipulace s materiálem
II.  P íprava p ed zahájením zemních prací
III. Zajišt ní výkopových prací
IV. Provád ní výkopových prací
V. Zajišt ní stability st n výkop
VI. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivn né zmrzlou zeminou
VII. Betoná ské práce

Hlavní p ehled:
Ø Bedn ní

Ø P eprava a ukládání betonové sm si

Ø Odbed ování

Ø Práce železá ské

9.2 Další vlivy na BOZP legislativn upravují

• Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a
ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky a do
hloubky.

• Zákon . 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci. A dále jeho zm ny 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb.

• Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zam stnanc  p i práci.
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• Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpe ný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj a ná adí.

• Na ízení vlády . 201/2010 Sb., kterým se stanoví zp sob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

• Vyhláška . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní
bezpe nosti práce a technických za ízení, ve zn ní pozd jších p edpis (zm na:
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.).

• Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

• Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt a
pracovní prost edí.

• Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby pat í:
Ø Vybavení všech pracovník základními osobními ochrannými pom ckami

(pracovní od v, pracovní boty, p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice,
ochranné brýle, ochranná sluchátka, antivibra ní rukavice a obuv). P i
poškození n kterého prvku z pracovních pom cek si ihned pracovník vym ní
p íslušnou pom cku, která bude uskladn na ve skladovacím kontejneru.

Ø Evidence všech pracovník , kte í se na stavb vyskytují ( as p íchodu a
odchodu)

Ø Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým
postupem prací, které budou vykonávat.

Ø Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a
zdravotní zp sobilosti pracovník .

Ø Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o
kterých byli informováni p i školení.

Ø Vyzna ení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy
Ø Mimo jiné se musí pracovníci ídit vnitropodnikovými p edpisy.

10 EKOLOGIE

10.1Ochrana p dy

Zajiš uje se ustanovením zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského
p dního fondu. Ochrana p dy bude zajišt na optimálním návrhem stavebního provozu a
za ízením staveništ . Zabrání se úniku pevných a kapalných ástic do p dy, p edevším
ádnou údržbou strojní sestavy a p i odstavení stroj  vložením lapa .
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10.2Ochrana spodních vod

Ochranu spodních vod zajiš uje zákon . 254/2001 Sb., zákon o vodách a o
zm n  n kterých zákon (vodní zákon). Bude zabrán no zne iš ování podzemních vod
stavební inností. Plochy ur ené pro ist ní strojní mechanizace jsou spádovány a
odvodn ny do ve ejné kanalizace. P ed vnikem kapalin do ve ejné kanalizace bude
osazena usazovací nádoba, která bude odlu ovat ropné a jiné nežádoucí látky.
Usazovací nádoby budou pravideln  kontrolovány a išt ny.

10.3Ochrana proti hluku

Staveništ se nachází ve vnitrobloku, ale v blízkosti se nachází chrán ný
venkovní prostor bytového domu A, a proto je nutné snižovat staveništní hladiny hluku.
Pracovní sm na je stanovena na denní hodiny od 7:00 do 18:00, která eliminuje
narušení no ního klidu. O svátcích a dnech pracovního klidu budou práce na staveništi
p erušeny.

Ochranu zajiš uje ustanovení v na ízení 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Hlavními initeli hluku a vibrací jsou stavební
stroje a mechanismy. Stroje provád jící p íslušné práce budou pravideln kontrolovány.
Stroje, které nevykonávají žádnou innost, budou mít vypnutý motor. Hluk na staveništi
obvykle vychází z jednoho místa a jeho intenzita klesá s nar stající vzdáleností.
Opat ení:

• výb r stroj  s nižší hlu ností,
• použití zvukov izola ních kryt  stroje,
• stanovení asového limitu práce stroje
• vybudování protihlukových st n.

Vibrace na staveništi vznikají používáním stroj , které pracují na bázi
mechanického kmitání, nebo rázovým pohybem do materiálu. Ochrana proti vibracím
bude zajišt na ochrannými prost edky, jako jsou antivibra ní rukavice, sluchátka nebo
antivibra ní obuv.

10.3.1Výpo et hlu nosti

Nejhlu n jší etapou výstavby se p edpokládá zhotovení pilot, kde bude nasazeno
nejvíce t žké techniky. Bude nasazena:

- vrtná souprava Bauer BG 20H 115 dB 
- erpadlo s domícháva em Putzmeister Pumi 21 na M-B Actros 87 dB 
- autodomícháva  Stetter Light line AM 9 C na Iveco Trakker 79 dB 
- kolové rypadlo Caterpillar M322D 103 dB 

• Výpo et hlu nosti stroj  pracujících zárove :
Lv = 10log (1011,5+ 108,7+ 107,9+ 1010,3) = 115 dB
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10.3.2Návrh opat ení pro snížení hlu nosti

Viz. kapitola: 8. Hluková situace s návrhem opat ení.

10.4Ochrana p ed prašností

Zajiš uje zákon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší. Ochrana ovzduší p ed
nadm rnou prašností bude zajišt na p edevším kropením vodou b hem prašných
inností a také omezením jízdy vozidel po nezpevn ném terénu.

10.5Ochrana p ed zne išt ním komunikací

Ve ejné komunikace, p edevším v ulici Tylova a Legioná ská budou chrán ny
p ed zne išt ním stroj vyjížd jících ze staveništ . Strojní mechanizace bude p ed
výjezdem ze staveništ dostate n  o išt na a pracovníci si po skon ení prací o istí
obuv. Pr b žn  budou smívány i ne istoty z vnitrostaveništní komunikace.

10.6Odpady

B hem celé realizace stavby bude vedena evidence odvezených odpad . Na
staveništi se budou nacházet kontejnery pro sm sný odpad, stavební su , recyklovatelný
odpad jako kovy, papír, plasty a nebezpe ný odpad. Odpad bude v odpovídajících
nádobách a obalech ozna ených identifika ním listem o názvu a kódu odpadu, kde bude
uveden i postup likvidace p i  p ípadné havárii. Odpady budou t íd ny do skupin,
podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky . 381/2001 Sb. ve zn ní vyhlášky
. 503/2004 Sb. Rozlišujeme odpady:

Ø O - ostatní + komunální odpad,
Ø N - nebezpe né odpady.

S odpady kategorie „N“ bude nakládáno v souladu s na ízením vlády
. 383/2001 Sb. V odpovídajících nádobách a obalech ozna ených identifika ním listem

o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup p ípadné havárie. Zp sob likvidace
odpad je popsán v kapitole: 3. Za ízení staveništ . V pr b hu stavby, budou
dodržovány požadavky na životní prost edí.

Ekologii legislativn  upravují:
Ø Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon .
Ø Zákon . 244/1992 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí.
Ø Vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam

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

Ø Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Likvidace odpad je uvedena v kapitole: 3. Za ízení staveništ .
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10.6.1Odpady, které mohou vznikat

• 13 01 - Odpadní hydraulické oleje
- 13 01 10 - N - Nechlorované hydraulické minerální oleje

• 13 02 - Odpadní motorové, p evodové a mazací oleje
- 13 02 06 - N - Syntetické motorové, p evodové a mazací oleje

• 13 07 - Odpady kapalných paliv
- 13 07 01 - N - Topný olej a motorová nafta
- 13 07 02 - N - Motorový benzín

Ø Odpady t . 13 budou preventivn zachyceny tak, že pod odstavené stroje
obsluha umístí ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikání
provozních kapalin. Tato nádoba bude v dob používání stroj uložena ve
skladu. Dále ve skladu budou uloženy dva pytle Vapexu pro p ípad úniku
provozních kapalin. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, je nutné tuto zeminu
odstranit ze staveništ .

• 15 01 - Obaly (v etn  odd len  sbíraného komunálního obalového odpadu)
- 15 01 01 - O - Papírové a lepenkové obaly
- 15 01 02 - O - Plastové obaly

• 16 01 - Vy az. vozidla z r z. druh dopravy a odpady z demont. t chto vozidel
a z jejich údržby

- 16 01 03 - O - Pneumatiky

Ø Odpady t . 16 budou p edány k recyklaci na odb rných místech, i p ímo ve
sb rném dvo e technických služeb Dvora Králové nad Labem.

10.6.2Odpady, které vznikají

• 17 01 - Stavební a demoli ní odpady (v etn vyt ž. zeminy z kontam. míst)
- 17 01 01 - O - Beton

• 17 02 - D evo, sklo a plasty
- 17 02 01 - O - D evo
- 17 02 03 - O -Plasty

• 17 03 - Asfaltové sm si, dehet a výrobky z dehtu
- 17 03 01- N - Asfaltové sm si obsahující dehet

• 17 04 - Kovy (v etn jejich slitin)
- 17 04 05 - O - Železo a ocel
- 17 04 07 - O - Sm sné kovy

• 17 05 - Zemina (v etn vyt žené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a
vyt žená hlušina

- 17 05 04 - O - Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03
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Ø Odpady t . 17 budou odvezeny na skládku sutí a zemin Miskolezy nebo
smluvenou firmou Marius Pedersen s pobo kou Transport Trutnov s.r.o. a to
p ímo po vzniku nebo po napln ní kontejneru umíst ného na staveništi.
Kontejner bude ozna en identifika ním listem odpadu. 

• 20 03 - Ostatní komunální odpady
- 20 03 01 - O - Sm sný komunální odpad

Ø Odpad t . 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz bude zajiš ovat smluvená
firma Marius Pedersen s pobo kou Transport Trutnov s.r.o. 
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1 OBECNÉ INFORMACE

1.1 Obecné informace o stavb

Název stavby: BYTOVÝ D M B, DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

Místo stavby: Dv r Králové nad Labem
Tylova 3166
544 01 Dv r Králové nad Labem

Majitel, investor: Protivítr - Invest s.r.o.
Parkány 170, 547 01 Náchod,

Zhotovitel: Pr mstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,

Zpracovatel dokumentace: Atelier Tsunami s.r.o.
Palachova 1742, 547 01 Náchod

Parcelní íslo stavby; p. .: st. 5829 
Dot ené pozemky; p. .: 4757/1, st. 4816, st. 5793, st. 519/1, 483, 513, 4753 

Zastav né plochy: 440,8 m2

Obestav ný prostor: 8 060,0 m3

Termín výstavby zateplovacího systému: Zahájení prací 17.02. 2017 
Ukon ení prací 18.04. 2017 

1.2 Obecné informace o procesu

Tepelnou izolaci bytového domu B vytvo í kontaktní zateplovací systém od
firmy Baumit - typ Baumit Pro: Standard. Kontaktní zateplovací systém je dnes velice
asto využíván, jeho p ípadné nesprávné provedení vyvolává vysoké náklady na opravu.

Nesmí dojít ke vzniku tepelných most , kondenzaci vzdušné vlhkosti, tvorb plísní atd.
Tepelná izolace z kontaktního zateplovacího systému bude provedena až po osazení
všech vn jších výplní otvor . Dve e jsou navrženy laminátové (HPL), okna plastová a
prosklené st ny z hliníku. KZS bude proveden z fasádního lešení Layher Blitz, které
bude vyhovovat všem p edpis m bezpe nosti a montáže.

Kontaktní zateplovací systém bude tvo en tepelnou izolací z minerálních
fasádních desek tl. 100 mm, tímto izolantem jsou zatepleny st ny od soklu nahoru.
Soklová ást a suterénní st ny budou zatepleny izolací z polystyrenu tl. 80 mm do
hloubky 1,0 m pod budoucí upravený terén. V hloubce v tší, než 1,0 m pod terénem
bude použit polystyren tlouš ky 40 mm. Polystyren na suterénní zdi pod terénem tvo í
zárove ochranu hydroizolace. Na mechanicky zakotvenou tepelnou izolaci bude
nanesena st rková hmota Baumit ProContact, do které bude vtla ena armovací tkanina
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Baumit StarTex. Povrchová úprava bude tvo ena silikonovou omítkou Baumit
SilikonTop bílé a sv tle žluté barvy o velikosti zrna 2,0 mm. Povrchová úprava soklové
ásti bude tvo ena stejnou silikonovou omítkou ve tmav  šedém odstínu o velikosti zrna

2,0 mm. Na soklové ásti v hloubce v tší, jak 1,0 m nebude provedena povrchová
úprava, pouze bude ponechána armovací vrstva.

Provád ní zateplovacího systému bude probíhat ve dvou etapách. Po odbedn ní a
vyzd ní st n 1.PP bude provedeno zateplení soklové ásti více jak 1,0 m pod budoucím
terénem polystyrénem tl. 40 mm, tato ást bude opat ena pouze armovací vrstvou. Poté
mohou následovat zásypy, zásyp by m l být zhruba 25 cm pod výšku provedeného
zateplení. První etapa bude probíhat od 01. - 04.06. 2016. V druhé etap bude proveden
kontaktní zateplovací systém z minerální vaty tl. 100 mm a dod lání soklové ásti z
polystyrenu tl. 80 mm. Druhá etapa bude probíhat od 17.02. - 18.04. 2017. Zateplení
bude provedeno v souladu s pokyny stanovenými výrobci a normami pro dodržení
bezpe nosti na stavb .

2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

2.1 Lešení Layher Blitz

název
1. etapa 2. etapa

S Z celkem [ks] V J celkem [ks]
v etenová patka 0,8 m 21 10 31 9 12 21
stav cí rám 2,00×0,73 m 125 42 167 42 89 131
ocelová podlaha 3,07×0,32 m 90 48 138 12 114 126
zábradlí jednoduché 3,07 m 72 40 112 10 94 104
diagonální ztužidlo 3,07×2,00 m 18 24 42 5 15 20
ochranná st na 3,07 m 7 4 11 1 10 11
okopová zarážka 3,07 m 41 24 65 6 23 29
ocelová podlaha 2,57×0,32 m 72 12 84 56 8 64
zábradlí jednoduché 2,57 m 60 10 70 46 16 62
diagonální ztužidlo 2,00×2,57 m 6 6 12 5 5 10
okopová zarážka 2,57 m 29 5 34 5 10 15
ochranná st na 2,57 m 6 1 7 5 2 7
bo ní zábradlí - U 21 10 31 9 9 18
okopová zarážka bo ní 0,62 m 23 12 35 11 11 22
ochranná st na 0,62 m 4 2 6 2 3 5
kotva - dlouhá 15 10 25 10 15 25
kotva - V 4 2 6 2 4 6
žeb ík 6 6 12 5 5 10
stav cí rám 1,50×0,73 m - - - - 3 3
stav cí rám 0,66×0,73 m 1 - 1 - - -

Tab. 30: Tabulka lešení
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2.2 Kontaktní zateplovací systém

Tabulka ploch

materiál sv tové strany [m2]
celkem

název materiál S V Z J

HPi

okapnice Mini 73,19 50,95 43,26 139,15 306,55

m

podparapetní lišta 37,3 8,4 13,6 68,35 127,65

APU lišta Standard 195,73 37,2 135,71 171,95 540,59

dilata ní lišta rohový V-VH 27,8 - - 13 40,8

rohovník 199,03 47,7 135,9 160,73 543,36

soklová lišta U 0,6/100 87,9 25,95 29,6 118,15 261,6

Isover

minerální vata TF PROFI 10 285,6 219,5 214,9 281,5 1 001,5

m
2

EPS tl. 80 EPS SOKL 3000 38,72 25,19 8,36 26,29 98,56

EPS tl. 40 EPS Perimetr 59,38 19,46 41,74 33,31 153,89

fasádní zátka minerální zátka 2 595 1 958 1787 2 460 8 800 ks

Baumit

hmoždinky H1 eco 8/60×135 2 595 1 958 1787 2 460 8 800 ks

lepící hmota ProContact 1 110 786 756 1 062,6 3 714,6

m
2

armovací tkanina StarTex 370 262 252 354,2 1 238,2

penetrace UniPrimer 370 262 252 354,2 1 238,2

omítka A Home 3079 (K 2) 92,24 54,83 156,44 160,12 463,63

omítka B Style 3273 (K 2) 53,72 36,8 33,2 14,4 138,12

omítka C Stone 3391 (K 2) 35,2 22,9 7,6 23,9 89,6

omítka D Culture 3267 (K 2) 159,57 131,67 29,4 124,18 444,82

nát r E Holiday 3061 115 - - 76,6 191,6

ornament L Holiday 3061 5,2 7,5 7,2 - 19,9

Tab. 31: Tabulka ploch
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Tabulka spot eb

název celkem spot eba kus vydatnost balení

HPi

okapnice 306,55

m

2,5 m/ks 123

ks

podparapetní lišta 127,65 2 m/ks 64

APU lišta 540,59 2,4 m/ks 226

dilata ní lišta 40,8 2 m/ks 21

rohovník 543,36 2 m/ks 272

soklová lišta 261,6 2 m/ks 131

Isover

minerální vata 1001,5

m
2

0,6 m2 1 670

ks

0.12 m3/bal 835

ba
le

ní

EPS tl. 80 98,56 0,75 m2 132 4,50 m2/bal 22

EPS tl. 40 153,89 0,75 m2 206 9,00 m2/bal 17

fasádní zátka 8 800 ks 100 ks (krabice) 88 3 000 (karton)
2 + 8
krab

Baumit

hmoždinky 8 800 ks 200 ks (krabice) 44 kr

lepící hmota 3714,6

m
2

5 kg/m2

pytel 25 kg
743 Py

t.
54 pyt./pal.

13+
41pyt

pa
le

t

armovací tkanina 1238,2 45 m2/m2 28 ks 30 rolí/pal. -

penetrace 1238,2 100 – 125 m2/kbel.
( kbelík 25 kg )

11

kb
el

ík

16 kbel./pal. -

omítka A 463,63

9,3 m2/kbel.
( kbelík 30 kg )

50

16 kbel./pal.

3 +
2kbel

omítka B 138,12 15 -

omítka C 89,6 10 -

omítka D 444,82 48 3

nát r E 191,6 50 m2/kbel. (2 nát ry)
( kbelík 25 kg )

4
24 kbel./pal.

-

ornament L 19,9 1 -

Tab. 32: Tabulka spot eb
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2.2.1 Fasádní profi ly HPi

Veškeré fasádní profily budou požity od firmy HPi. Profily jsou vyrobeny z PVC
granulátu, tkanina (sí ovina) je požita se skelným vláknem s gramáží min. 145g/m2 s
protialkalickou úpravou.

Okapnice Podparapetní lišta APU lišta

Dilata ní lišta Rohovník Soklová lišta

Obr. 55: Fasádní profily HBi

2.2.2 Tepelná izolace Isover

Kontaktní zateplení fasády bude vytvo eno z minerální vaty Isover
TF PROFI 10, tl. 100 mm. Sokl bude zateplen níže než požadovaných min. 80 cm pod
terén, a to až po základové pasy, polystyrenem s vysokou pevností v tlaku (trvalé
zatížení v tlaku max. 3600 kg/m2 p i deformaci < 2%). V nadterénní ásti je navržen
Isover EPS SOKL 3000, tl. 80 mm; > 1 m pod terénem je navržen Isover EPS Perimetr,
tl. 40 mm.

Isover TF PROFI 10
Izola ní fasádní desky s podélnými minerálními

vlákny po celém povrchu hydrofobizovány. Materiál musí
být p epravován a skladován za podmínek vylu ujících
jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

§ Deklarovaný tepelný odpor Ru= 2,75 m2K/W,
§ sou initel tepelné vodivosti D= 0,036 W/mK,
§ rozm r 1 000×600 mm. Obr. 56: Isover TF Profi 10

Isover EPS SOKL 3000
Desky se vyzna ují zejména minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a

mrazuvzdorností. Jsou opat eny oboustrannou vaflovou strukturou pro vynikající
p ídržnost lepidel a tmel . Desky není nutno chránit hydroizolací. Neskladovat
dlouhodob  na p ímém slunci.

§ Deklarovaný tepelný odpor Ru= 2,25 m2K/W,
§ sou initel tepelné vodivosti D= 0,035 W/mK,
§ rozm r: 1 250×600 mm.
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Penetrace Baumit UniPrimer
Univerzální základní nát r na bázi organického pojiva.

Skladování v chladu, chrán né proti mrazu, v uzav eném balení,
skladovatelnost 12 m síc .

§ Spot eba materiálu: cca 0,2 - 025 kg/m2 (na hladkých
st rkách).

Obr. 62: Baumit UniPrimer
Omítka Baumit SilikonTop

Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce
vodoodpudivá, odolná v i zne išt ní. Skladování v suchu,
chladnu, bez mrazu a v uzav eném balení 12 m síc .

§ Zrnitost: 2,0 mm,
§ spot eba: 3,2 kg/m2,
§ sou initel tepelné vodivosti ( ): cca 0,70 W/mK,
§ soudržnost: > 0,3 MPa,
§ barevné varianty: - Home 3079,

- Style 3273,
- Stone 3391,
- Culture 3267.

Obr. 63: Baumit SilikonTop
Nát r Baumit SilikonColor

Vysoce paropropustný silikonový nát r. Vysoce
vodoodpudivý, odolný v i zne išt ní, použitelný v exteriéru.
Skladování v suchu, chladnu, bez mrazu a v uzav eném
balení 12 m síc .

§ Spot eba materiálu: cca 0,5 kg/m2,
§ barevné varianty: - Holiday 3061.

Obr. 64: Baumit SilikonColor

2.2.4 Ostatní prvky

Natloukací hmoždinka Mungo
Pro uchycení soklové lišty.

§ Materiál: nerezová ocel, polyamid PA6, 
§ pr m r hmoždinky a vrtáku: 6 mm,
§ délka hmoždinky: 70 mm.

Obr. 65: Hmož dinka Mungo
Distan ní podložka

Pro p ípad vymezení nerovností na zdivu p i uchycování
soklové lišty.

§ Rozm ry: 50/ 50/ (3, 5, 8) mm,
§ balení: 100 ks.

Obr. 66: Distan ní podložka
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PE stavební fólie
Bude sloužit k ochran výplní otvor (okna, dve e)

proti zne išt ní p i stavebních pracích a to nap íklad p i
penetraci a natahování omítky. Bude použita Den Braven
LDPE, transparentní. P i nedostate né ší ce lze dva svislé
pásy plnoplošn  slepit izola ní páskou.

§ Rozm r: 1,0/ 2,0×50m* 100µm. Obr. 67: PE stavební fólie

Izola ní páska
Zalepení veškerých stavebních konstrukcí a prvk , které

chceme chránit p ed zanesením omítky.

§ Rozm r: 25/50 mm×50 m.
Obr. 68: Izola ní páska

2.3 Doprava

2.3.1 Primární doprava

Materiály budou dopravovány na stavbu nákladním automobilem Man TGS 6×4
Bl opat eným hydraulickou rukou HIAB XS 144 E-5 HiPro s vidlicovým záv sem na
europalety Uniman TKG 1,5 VH.

Lešení Layher Blitz bude dovezeno s p j ovny lešení AB lešení s.r.o. ze skladu
Náchodská 140, Trutnov. P j ovna je od staveništ vzdálená 21 km, jízda v b žném
provozu trvá 23 minut.

Materiál pro kontaktní zateplovací systém bude dodáván ze stavebnin Daros,
Sylvárovská 2363, Dv r Králové nad Labem. Stavebniny jsou vzdáleny 1,8 km a
dojezdový as jsou 4 minuty. Materiál bude dopravován v originálních obalech z
výroby, složen na paletách. U materiál , které musejí být p epravovány a skladovány v
suchu, p edevším lepící hmota a minerální fasádní desky, musí být materiál chrán n
proti dešti. Pokud krytí palet z výroby bude narušeno, nebo paleta bude dopravena
pouze z ásti, bude materiál zabalen do paletiza ní fólie, nebo prob hne zásobení až za
p íznivého po así. Materiál bude na palety nakombinován již ve stavebninách a op t
bude kryt paletiza ní folií proti navlhnutí, ale i z d vodu stabilizace materiálu na palet .

Výška naložené palety s fasádními izola ními deskami je max. 2,0 m, palety s
papírovými pytli max. 1,5 m. Všechny lišty, talí ové hmoždinky, minerální fasádní
zátky, natloukací hmoždinky, distan ní podložky lišt atd. mohou být dopraveny
dodávkou nebo osobním automobilem. Manipulace s t mito materiály bude ru ní. V
p ípad transportu lišt je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich
pokroucení. Materiál nezpracovaný v den zásobení bude uskladn n ve skladovacích
kontejnerech nebo ve skladech uvnit  objektu.

Veškerý dovezený materiál p evezme pov ená a zodpov dná osoba, která provede
kontrolu shodnosti všech prvk dle objednávky (shoda objednacích ísel zásilky s
dodanými). Pokud vše souhlasí, je proveden zápis do stavebního deníku
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2.3.2 Sekundární doprava

Doprava po staveništi je ešena ve svislém sm ru stavebním vrátkem Geda 60S
Mini, který je uchycen v nejvyšším pat e lešení. Vzhledem k nízké hmotnosti materiál
je doprava ve vodorovném sm ru zajišt na stavebními kole ky, nebo ru ním p enosem.

2.3.3 Skladování

Lešení, které bude na stavbu dovezeno, bude skladováno na zpevn né ploše z
asfaltového recyklátu, proložené d ev nými prokladky. Lešení bude skladováno
maximáln jeden den, protože bude hned montováno, je tedy nutné správn na asovat
objednávku a den dodávky lešení na stavbu.

Izola ní desky a další materiál pro provedení zateplení budovy bude skladován
ve vnit ních prostorech zbudovaného objektu, nebo v navržených suchých,
uzamykatelných a v traných skladech. Omítky, nát ry a penetraci je t eba chránit p ed
mrazem a p ímím slune ním zá ením, to bude dodržováno. Armovací tkanina musí být
skladována ve svislé poloze. Fasádní profily HBi musí být skladovány ve vodorovné
poloze, aby nedošlo k deformaci profil . Výška skladovaného materiálu pro ru ní odb r
kusového materiálu pravidelných tvar je maximáln 2,0 m. P i skladování musí být
dodržena lh ta skladovatelnosti.

3 PRACOVIŠT

3.1 P edání pracovišt

Dochází v pokra ování stavebního díla hlavním dodavatelem stavby, firmou
Pr mstav Náchod s.r.o., tudíž nedochází k fyzickému p edání staveništ . Na stavb
musí být dokon eny všechny p edchozí práce, které souvisí s proveditelností
kontaktního zateplovacího systému. Z p edchozích etap výstavby musí být z ízena
hrubá stavba objektu, p ípojky k objektu, všechny svislé konstrukce a to s deklarovanou
rovinatostí dle SN 73 0205 - 12 mm/ 4 m, a do nich osazená okna a dve e v obvodovém
plášti a st echa. Dále musí být dokon eny všechny mokré procesy, které by mohly
vnášet do konstrukce technologickou vlhkost, to znamená již hotové provedení omítek a
pot r . Veškeré tyto práce musí mít spln nou výstupní kontrolu.

Na staveništi bude nov postaveno systémové lešení Layher Blitz pro provád ní
kontaktního zateplovacího systému, dále bude provedena montáž stavebních vrátk . Na
staveništi se nachází zpevn né plochy, které budou ur eny ke skladování materiálu.
Dále se na staveništi nachází hygienické i sociální za ízení pro provoz za ízení
staveništ .

3.1.1 istota podkladu

Podklad musí být p ed zahájením prací zbaven mastnoty, ne istot a všech
nestabilních prvk . V p ípad koukající výztuže, musí být výztuž zapravena adhezním
m stkem. Po zatvrdnutí opravných materiál je možno za ít s lepením izolantu.
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3.1.2 Rovinatost  podkladu

Pro ádné spojení minerálních desek celoplošn lepených a dodate n kotvených
talí ovými hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 10 mm/ 1 m. Pro desky z
extrudovaného polystyrenu lepené formou obvodového pásku a ter , dodate n
kotvených talí ovými hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 20 mm/ 1 m. V
p ípad  v tších nerovností je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání st ny
vhodným materiálem. Jelikož se jedná o novostavbu, m la by maximální požadovaná
odchylka dostate n vyhov t.

3.1.3 Soudržnost podkladu

Podklad pro proveditelnot systému Baumit musí spl ovat soudržnost podkladové
konstrukce minimáln 0,2 MPa, s tím že nejmenší jednotlivá p ípustná hodnota musí
být minimáln 0,08 MPa. P ípadné vyrovnávky podkladu je nutné provád t výhradn z
materiál , které tyto pevností soudržnosti vykazují.

3.2 Požadavky na p edchozí innosti

3.2.1 Technická p ipravenost

Hotové fasádní lešení je pot ebné odsadit od budovy pro umožn ní manipulace s
tepeln izola ními fasádními deskami v úrovni podlážek a stojek. Je t eba vzít také v
úvahu vlastní tlouš ku zateplovacího systému a technologii provád ní kone ných
povrchových úprav.

P i výrob nových klempí ských prvk je nutno uvažovat s tím, že kone ná
rovina fasády bude p edsazená p ed p vodní o tlouš ku zateplovacího systému. Z
tohoto d vodu je pot eba rozší it parapetní plechy, oplechování atiky a íms, odsadit od
budovy st ešní svody, hromosvody a ostatní konstrukce na povrchu fasády. Tyto úpravy
je t eba dokon it p ed vlastní montáží zateplovacího systému.

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY

4.1 Obecné pracovní podmínky

Termín zahájení stavebních prací je stanoven na konec února 2017, klimatické
podmínky budou sledovány stavbyvedoucím, který operativn bude ídit pr b h
výstavby. Za ízení staveništ je již z ízeno z p edchozích etap výstavby. Na staveništi
prob hnou pouze úpravy k provedení kontaktního zateplovacího systému.

Po celém obvodu staveništ je již z ízeno oplocení výšky 2,0 m. Hlavní vjezd na
staveništ je z ulice Tylova, provizorní je z ulice Myslbekova. Na staveništi je
vytvo eno zázemí pro vedení stavby a to ze dvou mobilních bun k, pro
stavbyvedoucího a stavební mistry, bu ky slouží jako kancelá e. T i samostatné
kontejnery jako p evlékárny d lník a sociální kontejner s umývárnou, WC a sprchou.
Pro skladovací pot eby budou z ízeny dva skladovací kontejnery k uskladn ní lepidel a
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suchých pytlovaných sm sí a na drobné ná adí a pom cky. Pro pot eby míchání lepících
a st rkových sm sí bude ur ená zpevn ná plocha napojená na vodní ád a opat ená
staveništním rozvad em. Pro odpadové hospodá ství se budou na staveništi nacházet
kontejnery pro sm sný odpad a stavební su . Pro recyklovatelný odpad budou
kontejnery na plasty, papír, kovy a také jeden kontejner na nebezpe ný odpad. Dále se
zde bude nacházet drát ná klec pro uskladn ní již dále nevyužitelných od ezk izolantu.
Bezpe nostní osv tlení staveništ je opat eno fotobu kou s asovým spína em.
Staveništní komunikace budou využívány, stejn jako v p edchozích etapách výstavby,
nebude nutná žádná jejich zm na. P esný popis za ízení staveništ , viz. výkres: B.4.
Za ízení staveništ - Dokon ovací práce.

Dále pro provedení kontaktního zateplovacího systému bude postaveno
systémové lešení Layher Blitz. Nad vstupem do objektu a do 1. PP, tzn. p i podchodu
lešení, bude z ízena st íška pro bezpe ný vstup, ší ka p es jedno pole lešení a to 3,0 m.
Vytažená musí být až mimo ohrožený prostor, který je p i výšce lešení cca 15 m, 2 m
ohroženého prostoru od paty lešení. Ohrožený prostor bude vyzna en výstražnou
páskou, která vyzna í ohrožený prostor se zákazem vstupu osob do tohoto prostoru.

4.2 Pov trnostní a teplotní podmínky

Práce na kontaktním zateplovacím systému budou probíhat za p íznivých
klimatických podmínek, p i nep íznivých klimatických podmínkách dojde k p erušení
prací a odložení na nejbližší možný termín.

P i montáži a demontáži lešení se musí p erušit práce p i rychlosti v tru nad
8 m/s. Práce musí být p erušeny p i prudkých p ívalových deštích a také v p ípadech,
bou í, sn žení, námraze, kdy hrozí nebezpe í ztráty stability pracovník pohybujících se
na lešení. A p i teplot  nižší jak -10 °C a vyšší jak 50 °C.

P i zpracování lepících hmot teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí
klesnout pod + 5 °C, a p ípadn stoupnout nad + 30°C. P i nanášení lepících a
st rkových hmot, nesmí být tyto hmoty vystaveny p ímému slune nímu zá ení, v tru
ani dešti. P i zpracování silikonových výrobk (omítek) nesmí teplota podkladu a
okolního vzduchu klesnout pod + 8 °C a p ípadn stoupnout nad + 25 °C. P i silném
v tru, vyh átém podkladu, p ímém slune ním zá ení to jsou podmínky podporující
rychlé vysychání lepidel a omítek, je nutné zvážit okolnosti, aby nebylo ohroženo
správné provedení systému. P i nižších teplotách, vysoké relativní vlhkosti vzduchu je
nutné po ítat s delší dobou vysychání lepidel a omítek. Provád ní omítek nesmí být
provád no za dešt , hrozí tak vymílání pojiva v omítce a narušení struktury omítky.
Oprava takto poškozených omítek je v podstat  nemožná.

Práce na fasád objektu nesmí být provád ny p i v tru vyšším jak 10 m/s, dále
p i snížené viditelnosti, kdy je dohlednost nižší jak 30 m. Veškeré asové prodlevy
zp sobené klimatickými vlivy budou zapsány do stavebního deníku. Ve smlouv bude bod,
odkazující na prodloužení smlouvy kv li nevyhovujícím klimatickým podmínkám.
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4.3 Instruktáž pracovník

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o BOZP,
provozu na staveništi, pracovní dob , pracovních p estávkách, zamykání sklad a
staveništ , likvidaci a t íd ní odpad . Pracovníci budou dále seznámeni s daným
technologickým postupem a jeho specifikacemi, s používáním osobních ochranných
pracovních pom cek, s požární ochranou na staveništi a rozmíst ním hasicích p ístroj .
O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém je uvedeno jméno,
p íjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl pracovník proškolen. Za každou
provedenou práci zodpovídá vedoucí pracovní ety a za bezpe nost pracovník
zodpovídá stavbyvedoucí.

5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

5.1 Zbudování lešení

po et název kvalifikace úkol

1× vedoucí pracovní
ety

oprávn ní, pou ení a
proškolení

dohled a ízení ostatních
pracovník , rozd lení prací

5× lešená proškolení, pou ení,
pr kaz lešená e montáž / demontáž lešení

3× pomocný d lník proškolení, pou ení manipulace s prvky lešení

1× idi  automobilu
Man TGS + Hiab XS

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz,

je ábnický pr kaz
doprava lešení ze skladu

Tab. 33: Personální obsazení - zbudování lešení

5.1 Kontaktní zateplovací systém

po et název kvalifikace úkol

1× vedoucí pracovní
ety

oprávn ní, pou ení a
proškolení, certifikát

Baumit

dohled a ízení ostatních
pracovník , rozd lení prací

8× izolatér pou ení a proškolení,
certifikát Baumit

lepení izolantu, provád ní
armovací vrstvy a omítek

2× pomocný d lník proškolení, pou ení p íprava lepidel, kotvení
izolantu, pomocné práce

1× idi  automobilu
Man TGS + Hiab XS

idi ský p. sk. C,
profesní pr kaz,

je ábnický pr kaz
doprava materiálu

Tab. 34: Personální obsazení - zateplovací systém
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6 STROJE A PRACOVNÍ POM CKY

• Nákladní automobil Man TGS 6×4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5
HiPro

Doprava lešení a materiál .

• 2× Stavební vrátek Geda 60S Mini
Vertikální doprava materiálu.

• 2× Elektrické míchadlo sm sí Narex EGM 10-E3
P íprava lepící a st rkové hmoty.

• 2× vrta ka Narex EVP 13 E-2H3
Kotvení soklové lišty.

• Rota ní laser Hilti PR 35 

• Drobné ru ní ná adí

název po et název po et
linkovací brnka ka 3× gumová palice 3×
vodováha 3× ocelový brousek 2×
úhelník 1× nerezové hladítko hladké 8×
olovnice 1× hladítko plastové 8×
pásmo 20 m 1× ozubené hladítko 8×
svinovací metr 5 m 2× zednická lžíce 8×
provázek 20 m 4× fasádní vále ek 2×
kladivo, 2 kg 2× odlamovací n ž 4×
šroubovák 2× n žky na plech 2×
pila na polystyren 3× kbelík 8×
rohové lžíce vnit ní 4× pistol na PUR p nu 3×
rohové lžíce vn jší 4× lešená ský klí 5×
špachtle 4× zednická tužka 8×

Tab. 35: Ru ní ná adí ETICS

• Pom cky BOZP
Pracovní od v, pracovní boty, p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice,
ochranné brýle, bezpe nostní postroj.
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7 PRACOVNÍ POSTUP

7.1 Lešení Layher Blitz

7.1.1 Montáž prvního pole

Montáž lešení za ínáme od nejvyššího bodu podkladního terénu, na n mž lešení
bude stát. Rozmístíme zábradlí podél fasády, konce zábradlí nám ukazují jednotlivé
vzdálenosti stav cích rám a patek, které jsou vždy 3,07 m. Patky umístíme od fasády
do takové vzdálenosti, aby bylo umožn no provedení kontaktního zateplovacího
systému, ve vzdálenosti 250 mm od nové fasády. Patky budou podloženy d ev nou
deskou o rozm rech 300×300×25 mm, osazení do st edu desky.

Obr. 69: Založení lešení

Na tyto patky bude osazen první rám, který bude držen pomocným pracovníkem.
Druhý rám bude osazen na patky v již d íve rozm ené vzdálenosti, poté budou rámy
spojeny zábradlím, aby nemusely být dále drženy, lešená i rámy vyrovnají do svislé
polohy a pomocí stav cích šroub na patkách budou ustaveny i do vodorovné polohy
vodováhou. Po zajišt ní vodorovné a svislé polohy dojde k zatlu ení klín zábradlí tak,
aby ho nebylo možné samovoln vyndat. Dále montáž pokra uje osazením diagonály,
kterou lešená prostr í otvorem ve sty níkovém plechu rámu a na druhém konci bude
zajišt na sponkou s klínem proti pohybu. Na stav cí rámy se osadí dv ocelové
podlážky ší ky 32,5 cm. Poté lešená i zkontrolují svislost, vodorovnost a odsazení
lešení od objektu. Poté bude namontována spodní vzp ra proti ujetí patek.

Obr. 70: Osazení diagonály
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7.1.2 Montáž dalších polí

Montáž dalších polí lešení bude probíhat obdobným zp sobem. Minimáln v
každém dalším pátém poli bude namontována diagonála. Diagonály budou montovány
pr b žn v patrech nad sebou avšak protism rn , jinak by nedocházelo ke správné
funkci ztužení. Na koncových polích bude namontováno bo ní zábradlí tvaru U
zabra ující pádu. Pr b žn budou v patrech také osazovány okopové zarážky a to v
podélném i p í ném sm ru na koncích lešení. V dalších polích také osazujeme podlahy
pro výstup a sestup po lešení, tyto podlahy jsou opat eny pr lezem se žeb íkem, žeb íky
se nikdy nesmí nacházet nad sebou.

7.1.3 Montáž st íšky nad vstupem do objektu

St íšky budou z ízeny na severní stran v míst hlavního vstupu a z jižní strany v
míst vstupu do carportu v 1.PP. St íška bude tvo ena systémovým prvkem lešení
Layher Blitz.

Obr. 71: Montáž st íšky

7.1.4 Spojení lešení v nároží

Na nároží budovy bude provedeno spojení lešení pomocí oto ných spojek.
Spojka bude umíst na v otvoru sty níkového plechu stav cího rámu. Spojky budou
rozmíst ny po každých 4 výškových metrech, což je v každém druhém rámu.

Obr. 72: Lešení v nároží
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7.1.5 Montáž polí do výšky

Montáž dalších pater lešení bude probíhat od prvního pole v následujících
krocích: - osazení rámu,

- osazení zábradlí,
- osazení podlahy,
- osazení úhlop í ného ztužidla a vyrovnání lešení,
- osazení okopové zarážky.

Do druhého patra lešení budou díly dopravovány ru n a to podáním pracovník
ze zem . Pro tento zp sob dopravy musí být provedeno celé spodní patro kompletn . K
doprav systémových dílc do dalších pater lešení bude sloužit stavební vrátek Geda
60S Mini. P i osazování rám ve výšce, kde ješt nebude osazeno zábradlí, musí být
lešená jišt n lanem. Lano si p ipne do kroužku bezpe nostního postroje, kdy druhý
konec je p ipojen k vnit ní stojce rámu nižšího patra. V posledním pat e lešení budou
namontovány pouze zábradelní sloupky tzv. L sloupek do t ch se osadí zábradlí, v
posledním pat e lešení tedy neosazujeme úhlop í né ztužidlo a podlahy.

Obr. 73: Montáž polí do výšky

7.1.6 Montáž kotvení

Lešení bude kotveno pr b žn se stavbou jednotlivých pater, nejd íve musí být
ukotveno patro spodní a až poté se m že stav t patro další. Kotveno bude ob ty i rámy
na délku a ob ty i metry na výšku. Kotvení lešení bude provedeno pomocí kotev s
pevnými spojkami uchycenými ve sty níkovém plechu stav cího rámu. Nejprve si
lešená pomocí kotvy vym í umíst ní kotvy, poté navrtá otvor do zdi, otvor osadí
lešená skou hmoždinou a do hmoždiny našroubuje šroub s okem. Kotvu zahákne do oka
šroubu a p išroubuje kotvu k pevné spojce osazené na stav cím rámu. Oka šroubu
vyklínuje d ev ným klínkem, zamezení tak pohybu kotvy v oku. Kotvy budou
naklon ny od horizontální roviny sm rem dol od fasády, aby nedocházelo k zatékání
vody z kotev na fasádu.

Obr. 74: Montáž kotvení
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7.1.7 Montáž ochranných sítí

Sít budou na lešení namontovány z d vodu ochrany kontaktního zateplovacího
systému p ed p ímým sluncem a z d vodu zabrán ní úniku zbroušeného izolantu do
okolí. Sít budou p id lány k lešení elektriká skými spojkami. Sít budou p id lávány
na lešení ve svislých pásech. P ichycovány k lešení budou v místech stav cích rámu, na
spojích sítí bude rozmíst no spojek více, aby bylo zabrán no úniku zbroušeného
izolantu. Mimo pracovní dobu bude zamezen p ístup na lešení demontáží žeb ík z
terénu do 1NP.

7.2 Provád ní kontaktního zateplovacího systému

7.2.1 Penetrace podkladu

Pro správné nalepení izolantu k podkladu st ny bude podklad napenetrován a to
penetra ním nát rem Baumit UniPrimer. T sn  p ed nanesením penetra ního nát ru
musí být nát r rozmíchán míchadlem p i p idání cca 1 litru vody na 25 kg penetrace
(1 kbelík). Poté budou d lníci nanášet penetra ní nát r pomocí fasádního vále ku nebo
zednické št tky. Nát r bude nanášen od shora dol po jednotlivých patrech lešení. Po
provedení nát ru je nutné dodržet technologickou p estávku minimáln  12 hodin.

7.2.2 Založení zateplovacího systému

Na podklad bude pomocí linkovací brnka ky vyzna ena výška, do které bude
soklový profil osazen, výška musí být ve vodorovné rovin , to bude kontrolováno
rota ním laserem. Poté za ne z rohu budovy montáž soklového profilu HBi, soklový
profil se upraví podle úhlu daného rohu a poté navrtá a p ipevní k podkladu pomocí
hmoždinky, hmoždinky cca 3 ks/m. V p ípad nerovností podkladu je nutné soklový
profil vypodkládat distan ními podložkami. Podélné napojení soklového profilu se
provede pomocí spojek PV 30, tak aby mezi profily vznikla mezera 2 - 3 mm, která
umožní dilataci profilu. Minimální délka profilu nesmí být menší jak 300 mm. Spára
mezi profily a podkladem musí být ut sn na lepící hmotou.

Obr. 75: Založení zateplovacího systému



Technologický p edpis pro kontaktní zateplovací systém Kapitola 6 

P íprava realizace bytového domu ve Dvo e Králové nad Labem 157

7.2.3 Nanášení lepící hmoty na izola ní desky

Lepící hmota vznikne smícháním pytlované sm si Baumit ProContact a 5 - 6
litry zám sové vody a rozmícháním sm si pomocí elektrického míchadla. Je zakázáno
použití montážní p ny, protože by došlo k chemické reakci s minerálními vlákny a
znehodnocení desky.

EPS
Nanášení lepící hmoty na izola ní desky bude provád no ru n pomocí zednické

lžíce. Na desku se nanese obvodový ráme ek tlouš ky 20 - 30 mm a 3 vnit ní ter e.
Lepidlo nanášíme v takové vrstv , aby byla zajišt na p ilnavost k podkladu. Po
p iložení a p itla ení desky k podkladu vznikne lepený spoj, který musí tvo it
minimáln 40 - 60 % p ilepené plochy desky. Stejným zp sobem je lepidlo nanášeno u
nadpraží i ost ní.

Obr. 76: Nanášení lepící hmoty na EPS
Minerální desky

Desky z minerálních vláken lepíme celoplošn . Na rubový povrch desky
nanášíme lepidlo h ebenovým hladítkem o velikosti zub  8 - 10 mm.

Obr. 77: Nanášení lepící hmoty na minerální desky

7.2.4 Kladení izola ních desek

Do soklového profilu se vsadí první ada tepeln izola ních desek Isover TF
Profi 10. Desky se kladou ve sm ru od spodu nahoru na vazbu a na sraz, tak aby co
nejt sn ji k sob doléhaly. Lepicí hmota nesmí p i nanášení z stat na bo ních plochách
desek ani na n být p i jejich osazování vytla ena. Pokud k tomu dojde, musí být z
t chto míst neprodlen odstran na, zaschlé lepidlo by tvo ilo vznik spáry. Spáry mezi
deskami do 2 mm nebudou nijak vypl ovány. Spáry v tší jak 2 mm musí být vypln ny
tepeln izola ním materiálem nap . PUR p nou. Vypln ní spár musí být provedeno tak,
aby byla dodržena rovinatost vrstvy tepeln izola ního materiálu a spáry byly vypln ny
v celé tlouš ce desek. Pokud nám umož uje charakter podkladu, používáme vždy celé
tepeln izola ní desky. Použití zbytk a p í ez desek je možné, jen pokud ší ka p í ezu
bude v tší než 150 mm. Svislý rozm r desek není dovoleno skládat ze zbytk na sebe.



Technologický p edpis pro kontaktní zateplovací systém Kapitola 6 

P íprava realizace bytového domu ve Dvo e Králové nad Labem 158

Kousky desek se nesmí používat na nárožích, koutech, ukon ení systému a v místech
navazujících na ost ní výpln otvoru. Na nárožích musí být desky tepelné izolace po
adách na vazbu. U roh (stavební otvory) se nesmí vytvo it pr b žná spára ve svislém

ani vodorovném sm ru. Deska se o ízne tak, aby byl vytvo en zub minimáln
100×100 mm, z d vodu zamezení vzniku prasklin v tomto míst . Desky se budou lepit s
p esahem, oproti skute né hran rohu a následn  po zatvrdnutí lepící hmoty bude p esah

za íznut.
Obr. 78: Kladení izola ních desek

7.2.5 Kotvení izolantu

Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami musí být provedeno dokonalým
spojením s nosným podkladem, aby došlo k p enesení sil zp sobených sáním v tru a
zachycení vlastní hmotnosti a vznikla tak celková stabilita izola ního systému.

Kotvení je povoleno provád t nejd íve 24 hodin po provedení lepení tepelné
izolace. Talí ové hmoždinky se osazují v míst styk desek a v jejich ploše. Bylo
navrženo p ipevn ní osmibodov , tzn. hmoždinka do každého styku t í desek a dv
hmoždinky do plochy. Po et hmoždinek je vždy navrhován statikem.

Obr. 79: Rozmíst ní hmoždinek

Pro kotvení hmoždinek do cihel budeme používat p edvrtání bez p íklepu, aby
nedošlo k poškození zdiva. P i kotvení do betonu použijeme vrtání s p íklepem. Vrtání
musí probíhat pouze kolmo k povrchu st ny, hloubka otvoru musí být o 10 mm hlubší,
jak skute ná kotvící hloubka hmoždinky, tedy 145 mm. P i vrtání jedním až dvojím
zasunutím vrtáku otvor vy istíme. Poté se hmoždinka zasune do otvoru a v p ípad
polystyrenu se trn poklepáním gumovou palicí zarazí do izola ní desky. V p ípad
minerální desky byla zvolena zapušt ná montáž hmoždinek s p ekrytím izola ní zátkou.
Tímto zp sobem je zabrán no vykreslování hmoždinek na hotové fasád po uplynutí
n kolika let. Budou použity hmoždinky s pr m rem talí e 60 mm, které jsou ur ené pro
desky s podélnou orientací vláken. Vrták bude osazen vykružovací pilkou, kterou bude
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vy íznuto do minerální izolace kole ko o pr m ru 60 mm a hloubce 20 mm. Poté se do
vrtu vloží talí ová hmoždinka, do které se zatlu e ocelový trn a hmoždinka bude
p ekryta minerální fasádní zátkou, aby lícovala s okolními deskami.

Obr. 80: Minerální fasádní zátka

P i kotvení nesmí dojít k porušení izolantu. Špatn osazená, deformovaná nebo
jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou, špatn osazená
hmoždinka se odstraní a zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní PUR p nou.
Nelze-li špatn osazenou nebo poškozenou hmoždinku vyjmout, upraví se tak, aby
nenarušovala rovinnost budoucí fasády. Špatn osazenou hmoždinkou se rozumí
hmoždinka, která je nepevn zakotvená nebo vy nívající nad vn jší líc tepeln
izola ních desek. Montáž hmoždinek lze provád t pouze p i teplotách nad 0 °C.
Hmoždinky nesmí být vystaveny p sobení UV zá ení déle jak 6 týdn , do této doby
musí být zakryty dalšími vrstvami.

7.2.6 P ebrušování izolantu

P i vzniku nerovností povrchu, prob hne úprava p ebroušením izolantu
ocelovým brouskem. Minerální desky s podélným vláknem nelze brousit. P i broušení si
pracovníci kontrolují rovinnost izolantu pomocí vodováhy. V p ípad prodlevy delší,
jak 14 dní mezi nalepením a další úpravou je nutné celoplošné p ebroušení povrchu.
P ed zapo etím armovací vrstvy musí být povrch d kladn  o išt n od zbroušených
ástic.

7.2.7 Vyztužení exponovaných míst a osazení ukon ovacích profil

Všechny hrany, rohy, nároží objektu, ost ní otvor apod. budou vyztuženy
armovací tkaninou a speciálními lištami. Lišty se osazují vtla ením do st rky Baumit
ProContact a natažením další st rkové vrstvy ocelovým hladítkem. Lišty budou kráceny
na požadované délky n žkami ur enými na st íhání t chto profil , tím p edejdeme
deformaci profil . Lišty na sebe navazují na sraz. Lepení lišt probíhá od shora dol .

Obr. 81: Osazení rohových lišt
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parapet nalepen na nízkoexpanzní PUR p nu. Parapet zatížíme a šrouby opat íme
krytkami. D ležité je dodržet sklon parapetu sm rem od fasády z d vodu stékání vody a
p esah parapetu p es fasádu min. 40 mm. Dále bude dolepen vý ez izolantu, do kterého
byl parapet vložen.

Ostatní práce na zateplované konstrukci, jako je oplechování atik, osazení držák
bleskosvodu, odvodn ní st echy apod. musí být provedeny tak, aby nedošlo p i realizaci
k mechanickému poškození a zate ení srážkové vody do systému.

7.2.9 Základní vrstva

Zvolené lepidlo Baumit ProContact se použije i jako st rka. Postup p ípravy
st rkové hmoty je stejný jako v p ípad použití pro lepení. U minerálních desek
provádíme st rkovou vyrovnávací vrstvu, tak že se hmota nanese tlakem hrany
nerezového hladítka a rozet e v tenké vrstv po ploše izola ních desek v tlouš ce
minimáln 2 mm, tato vrstva neobsahuje armovací tkaninu. Poté se na tenkou vrstvu
mokré st rkové hmoty nanese zubovým hladítkem se zubem 8 nebo 10 mm vrstva
st rkové hmoty, do které se vloží armovací tkanina. Vrstva se provádí plošným
zatla ením armovací tkaniny do st rkové hmoty tak, že se odvíjí pás sí oviny od shora
dol a zárove  se vtlá í nerezovým hladítkem do tmelu od st edu k okraj m.

Po zahlazení nesmí být vid t armovací tkanina. V p ípad , že by armovací
tkanina nebyla dostate n zakryta, bude provedena druhá vrstva, se kterou se však
po ítá. Minimální krytí armovací tkaniny je 1 mm, v místech p esah sí oviny nejmén
0,5 mm. Pruhy sí oviny se musí navzájem p ekrývat min. o 100 mm, v místech p esah
nesmí dojít k narušení rovinatosti. Celková tlouš ka základní vrstvy bude 4 - 6 mm.
Místa, ve kterých se nacházejí ochranné lišty se sí ovinou, budou p ekryta až k okraji
plastové lišty.

Obr. 85: Nanášení armovací tkaniny

Hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí p evyšovat hodnotu
odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Byla navržena
silikonová omítka Baumit SilikonTop se zrny 2 mm. Rovinatost základní vrstvy se tedy
m že odchýlit maximáln o 2,5 mm na 1 m. M ení bude provád no pomocí hliníkové
lat  dlouhé 1 m.
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7.2.10Penetrace základní vrstvy

Základní vrstvu je nutné p ed zhotovením finální omítky penetrovat. Bude použit
nát r Baumit UniPrimer. Penetrací bude zajišt no zvýšení p ídržnosti omítky k základní
vrstv a snížení savosti podkladu. Penetra ní nát r lze provád t po vyzrání a vyschnutí
základní vrtsvy, u Baumit ProContact je tato doba 7 dní. P i nep íznivých klimatických
podmínkách se tato doba vyzrání a vyschnutí prodlužuje. P ed vlastním nanášením
penetra ního nát ru se malé nerovnosti p ebrousí skelným papírem. Nát r budou
nanášet pomocní d lníci pomocí vále ku nebo zednické št tky. Baumit UniPrimer se
dodává v barevných odstínech, usnad uje kontrolu nanesení penetrace a snižuje riziko
barevných odchylek povrchové vrstvy. Omítkovou vrstvu lze nanášet po 24 hodinách
po nanesení penetrace.

7.2.11 Provedení omítky

Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nát r sm rem od shora
dol pomocí nerezového hladítka a textura se následn upravuje pomocí plastového
hladítka. Omítka bude dodávána v kbelících po 30 kg, jednotlivé kbelíky budou p ed
zpracováním promíchány rota ním míchadlem do homogenní sm si. Teplota podkladu
a okolního vzduchu smí být v rozmezí od + 8 °C do + 25 °C. P i nanášení je nutné se
vyvarovat p ímému slune nímu zá ení, v tru a dešti. P ípadná zvýšená vlhkost vzduchu,
nižší teplota a provád ní na p ímém slunci ovliv ují dobu zrání a mohou zp sobit
nerovnom rnost odstínu po vyschnutí omítky.

Nejprve budou provedeny špalety oken, poté až velké plochy fasády. Pohledov
ucelené plochy je nutné provád t v jednom pracovním záb ru. P erušení omítky, lze na
hranici rozdílných barevných odstín , na nárožích a jiných vodorovných a svislých
hranách. P i realizaci je t eba napojovat nanášený materiál takzvan „živý do živého“,
tedy okraj nanesené plochy p ed pokra ováním nesmí zaschnout. Omítká i budou na
lešení v jednotlivých patrech pod sebou a budou nanášet omítku stejnou rychlostí, aby
bylo zajišt no správné napojení. Styk více barevných odstín omítky v jedné ploše se
vytvo í nalepením zakrývací pásky a jejím okamžitém stržení po zhotovení povrchové
úpravy. Po jejím zaschnutí se p elepí zakrývací páskou již hotová hrana tak, aby
nedošlo p i pokra ování k jejímu zne išt ní.

P i kone né úprav omítky je t eba dbát, aby úprava byla na všech místech
plochy fasády provád na stejným zp sobem. Mohlo by dojít k rozdílnému rozložení
textury omítky a za denního sv tla by byly rozdíly z ejmé lidským okem, což je zásadn
nežádoucí. Pro p ípravu a zpracování omítek je t eba používat výhradn nerezové a
plastové ná adí a pom cky. P ed zahájením provád ní omítek musí být zajišt na
ochrana p ed zne išt ním p ilehlých a prostupujících konstrukcí, oplechování parapet
atd., pokud dojde ke zne išt ní t chto konstrukcí musejí se, co nejd íve po vyhotovení
omítek o istit.
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7.3 Demontáž lešení

Demontáž lešení Layher Blitz bude provád no postupn po jednotlivých patrech
opa ným sledem, než bylo montováno. Ocelové podlahy budou p ed demontáží
uklizeny, aby nedošlo ke zne išt ní omítek. Práce se zahajují od nejvyšší pracovní
podlahy. Jako první se rozebírají ásti konstrukce nad pracovní podlahou, v etn
ochranného zábradlí, L sloupk a okopové zarážky. Ocelové podlahy a pr lezné
podlahy se odstra ují z podlahy nižšího podlaží. Pak se demontují podélníky, p í níky,
kotvy, diagonální ztužení a stav cí rámy. Otvory po kotvách budou vypln ny PUR
p nou a následn zat eny silikonovou omítkou do ztracena, tak aby viditelnost otvoru
po kotv byla co nejmenší. Demontované prvky se z lešení opatrn spoušt jí pomocí
vrátku Geda 60S Mini, prvky je zakázáno shazovat dol . Takto se postupuje až do
nejnižšího patra.

8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH
PRACÍ

B hem celé výstavby je dbáno na kvalitu jakosti celého objektu jako jednotného
díla. Kontrola kvality je dána kontrolními a zkušebními plány viz.: B.13. Kontrolní a
zkušební plán, kde jsou p esn uvedeny innosti a postupy kontrol. Dále je zde vypsáno
vyhodnocení provád ných kontrol a kdo je provád l. O všech díl ích innostech zapíše
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Zárove bude archivovat listy a jiné
certifikáty o materiálech.

8.1 Vstupní kontroly

Stavbyvedoucí provede kontrolu pracovišt pro provád ní montáže lešení a
kontaktního zateplovacího systému. Mistr bude kontrolovat množství dováženého
lešení, jeho rozm ry, a zda nejsou jednotlivé dílce poškozeny. Dále bude probíhat
kontrola dovážených materiál pro kontaktní zateplovací systém. Množství všech
materiál , správné ozna ení, množství a tlouš ky jednotlivých materiál . Tyto kontroly
budou probíhat na základ dodacích list a p ekontrolování skute nosti. Kontrolou bude
podléhat i skladování t chto materiál , suché materiály musí být v suchém prost edí
(sklad/objekt) a izola ní materiály, podložené na zpevn né a odvodn né ploše. Dále
stavbyvedoucí bude kontrolovat stav soudržnosti a vlhkost podkladu p ed provád ním
kontaktního zateplovacího systému.

8.2 Meziopera ní kontroly

Stavbyvedoucí kontroluje pr b h montáže lešení, založení prvního pole, svislost
a vodorovnost jednotlivých prvk , kotvení, osazení zábradlí a diagonál. Kontrola
uzemn ní lešení a p edání lešení do užívání. Dále zda montáž probíhá dle dokumentace
lešení.

Stavbyvedoucí u kontaktního zateplovacího systému kontroluje provedení
penetra ního nát ru, zejména jeho celistvost. Dále založení zakládací soklové lišty, její
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vodorovnost, napojování a p ichycení k podkladu. U lepení tepeln izola ních desek
kontroluje správnost nanášení lepidla na desku, vazbu, rovinatost, zda nevznikají
pr b žné spáry. Dále kotvení izolantu, množství hmoždinek, hloubku kotvení a použití
správných hmoždinek. Stavbyvedoucí kontroluje provedení základní vrstvy, její
rovinatost, zakrytí armovací tkaninou, osazení výztužných profil . Provedení penetrace
základní vrstvy, zejména její celistvost. Ve finále kontroluje provedení silikonové
omítky, její strukturu, odstín a jednotlivé napojení. Vše se ídí dle SN 73 0205;
Geometrická p esnost ve výstavb .

8.3 Výstupní kontroly

Kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému, zejména odstín a
rovinatost finální omítky. Dále polohové a výškové osazení izolantu. Dále bude
provedena vizuální kontrola istoty oken, parapet , dve í a okolních ploch, vše musí být
isté.

9 BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ

P ed zahájením veškerých prací musejí být p íslušní pracovníci seznámeni a
proškoleni p edpisy BOZP. O proškolení bude sepsán záznam o uskute n ném
proškolení pracovník , kte í svými podpisy stvrdí ú ast na proškolení o BOZP do
stavebního deníku.

Veškeré práce budou provád ny v souladu s p íslušnými platnými zákony a
p edpisy, podrobný popis je ešen v kapitole: 7. Bezpe nost a ochrana zdraví.

9.1 Hlavní legislativa

• Na ízení vlády . 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích

P íloha . 1
I. Požadavky na zajišt ní staveništ
II. Za ízení pro rozvod energie
III. Požadavky na venkovní pracovišt  na staveništi

P íloha . 2
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
XI. Stavební elektrické vrátky
XIV. Spole ná ustanovení o zabezpe ení stroj  p i p erušení a

ukon ení práce
XV. P eprava stroj

P íloha . 3
I. Skladování a manipulace s materiálem
XI. Montážní práce
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• Na ízení vlády . 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpe nost a
ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do
hloubky

I. Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí
II. Zajišt ní proti pádu osobními ochrannými pracovními pom cky
III. Používání žeb ík
IV. Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Ø P i manipulaci s zav šenými b emeny je nutno dbát zvýšené
opatrnosti, pod nimi nebo v jejich blízkosti se nesmí
pohybovat žádné osoby.

VII. Do asné stavební konstrukce
Ø Montážní práce ve výškách je nutno p erušit v p ípad

rychlosti v tru 11m/s. P i rychlosti v tru 8m/s musí být
montážníci p ivázáni nebo zabezpe ení proti pádu.

IX. P erušení práce ve výškách
XI. Školení zam stnanc

9.2 Další vlivy na BOZP legislativn upravují

• Zákon . 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci. A dále jeho zm ny 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb.

• Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zam stnanc  p i práci.

• Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpe ný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj a ná adí.

• Na ízení vlády . 201/2010 Sb., kterým se stanoví zp sob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

• Vyhláška . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní
bezpe nosti práce a technických za ízení, ve zn ní pozd jších p edpis (zm na:
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.).

• Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

• Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt a
pracovní prost edí.

• Na ízením vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a
ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do
hloubky.
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• Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby pat í:
Ø Vybavení všech pracovník základními osobními ochrannými pom ckami

(pracovní od v, pracovní boty, p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice,
ochranné brýle, ochranná sluchátka, antivibra ní rukavice a obuv). P i
poškození n kterého prvku z pracovních pom cek si ihned pracovník vym ní
p íslušnou pom cku, která bude uskladn na ve skladovacím kontejneru.

Ø Evidence všech pracovník , kte í se na stavb vyskytují ( as p íchodu a
odchodu)

Ø Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým
postupem prací, které budou vykonávat.

Ø Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a
zdravotní zp sobilosti pracovník .

Ø Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o
kterých byli informováni p i školení.

Ø Vyzna ení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy
Ø Mimo jiné se musí pracovníci ídit vnitropodnikovými p edpisy.

10 EKOLOGIE

Veškeré práce na staveništi a odpad b hem výstavby se bude ídit dle zákona
. 185/2001 Sb., a vyhláškou . 381/2001 Sb., zákon o odpadech. V pr b hu výstavby

vznikají odpady jako zbytky profil , obal , izolaci, spojovacích materiál , které je t eba
zlikvidovat. Na staveništi bude p ipraven kontejner a dle p edpis zákona o odpadech
bude zlikvidován p edáním k likvidaci odborné firm , která kontejner odveze. P i
p evzetí kontejneru vždy vystaví doklad o p ejímce odpov dnosti za likvidaci odpadu a
tento doklad bude vložen do stavebního deníku. Umíst ní kontejneru je zazna eno ve
výkresu: B.4. Za ízení staveništ - Dokon ovací práce. Odpady nejsou za azeny jako
nebezpe né, nepodléhají žádné zvláštní kontrole.

10.1Ochrana p dy

Dáno zákonem . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu.
Nep edpokládá se zne išt ní p dy, pod lešením budou roztaženy papírové lepenky,
které zabrání spadnutí lepidel nebo omítek na zeminu. Zabrání se úniku pevných a
kapalných ástic do p dy, p edevším ádnou údržbou strojní sestavy a p i odstavení
stroj  vložením lapa .

10.2Ochrana spodních vod

Ochranu spodních vod zajiš uje zákon . 254/2001 Sb., zákon o vodách a o
zm n  n kterých zákon (vodní zákon).
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Bude zabrán no zne iš ování podzemních vod stavební inností. Plochy ur ené
pro vymývání špinavých kbelík od lepidla, p ípadn omítek budou spádovány a
odvodn ny do ve ejné kanalizace. P ed vnikem ne istot do ve ejné kanalizace bude
osazena usazovací nádoba, která bude odlu ovat ropné a jiné nežádoucí látky.
Usazovací nádoby budou pravideln  kontrolovány a išt ny.

10.3Ochrana proti hluku

Staveništ se nachází ve vnitrobloku, ale v blízkosti se nachází chrán ný
venkovní prostor bytového domu A, a proto je nutné snižovat staveništní hladiny hluku.
Pracovní sm na je stanovena na denní hodiny od 7:00 do 18:00, která eliminuje
narušení no ního klidu. O svátcích a dnech pracovního klidu budou práce na staveništi
p erušeny.

Ochranu zajiš uje ustanovení v na ízení 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Hlavními initeli hluku a vibrací jsou stavební
stroje a mechanismy. Stroje provád jící p íslušné práce budou pravideln kontrolovány.
Stroje, které nevykonávají žádnou innost, budou mít vypnutý motor. Hluk na staveništi
obvykle vychází z jednoho místa a jeho intenzita klesá s nar stající vzdáleností, a však
v této etap výstavby nehrozí vznik nadm rného hluku p i provád ní montáže lešení a
kontaktního zateplovacího systému. Výpo et hlu nosti stroj viz. kapitola: 8. Hluková
situace s návrhem opat ení.

10.4Ochrana p ed prašností

Upravuje zákon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší. Ochrana ovzduší p ed
nadm rným poletavým množstvím ástic zbroušeného izolantu bude zabezpe ena
ochrannými sít mi na lešení, které zabrání unikání kuli ek izolantu do okolí. Pod
lešením budou každý den, po skon ení sm ny uklizeny poletavé ástice, nap íklad
pr myslovým vysava em a zabaleny do pytl .

10.5Ochrana p ed zne išt ním komunikací

P i provád ní montáže lešení a kontaktního zateplovacího systému se
nep edpokládá zne išt ní mechanizace a následn komunikací. V p ípad zne išt ní
automobil bude p ed výjezdem na místní komunikace mechanizace o išt na na ploše k
tomu ur ené. Pr b žn budou smívány i ne istoty z vnitrostaveništní komunikace.

10.6Odpady

B hem celé realizace stavby bude vedena evidence odvezených odpad . Na
staveništi se budou nacházet kontejnery pro sm sný odpad, stavební su , recyklovatelný
odpad jako kovy, papír, plasty a nebezpe ný odpad. Dále se na staveništi bude nacházet
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klec pro uskladn ní od ezk izolant . Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech
ozna ených identifika ním listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup
likvidace p i  p ípadné havárii. Odpady budou t íd ny do skupin, podskupin a druhu
odpadu dle vyhlášky . 381/2001 Sb. ve zn ní vyhlášky . 503/2004 Sb. Rozlišujeme
odpady:

Ø O - ostatní + komunální odpad,
Ø N - nebezpe né odpady.

Odpady kategorie „N“ p i provád ní lešení a kontaktního zateplovacího systému
nevznikají.

Ekologii legislativn  upravují:
Ø Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon .
Ø Zákon . 244/1992 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí.
Ø Vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam

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

Ø Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Likvidace odpad je uvedena v kapitole: 3. Za ízení staveništ .

§ 15 01 - Obaly (v etn  odd len  sbíraného komunálního obalového odpadu)
- 15 01 01 - O - Papírové a lepenkové obaly
- 15 01 02 - O - Plastové obaly
- 15 01 06 - O - Sm sné obaly - palety

§ 17 01 - Stavební a demoli ní odpady (v etn vyt ž. zeminy z kontam. míst)
- 17 01 01 - O - Beton
- 17 01 02 - O - Cihly
- 17 01 03 - O - Plasty

§ 17 02 - D evo, sklo a plasty
- 17 02 02 - O - Sklo
- 17 02 03 - O - Plasty

§ 17 04 - Kovy (v etn jejich slitin)
- 17 04 05 - O - Železo a ocel
- 17 04 07 - O - Sm sné kovy

§ 17 06 - Izola ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
- 17 06 04 - O - Izola ní materiály neuvedené po ísly 170601 a  170603

§ 17 09 - Jiné stavební a demoli ní odpady
- 17 09 04 - O - Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod

ísly 170901, 170902 a 170903

§ 20 03 Ostatní komunální odpady
- 20 03 01 - O - Sm sný komunální odpad
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1 OBECNÉ INFORMACE

V kapitole bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci jsou popsány povinnosti
zhotovitele stavby, pracovník , stavbyvedoucího, koordinátora bezpe nosti práce a jsou
zde vypsány hlavní rizika a nebezpe í s jejich opat ením a ešením. Veškeré práce
probíhající na staveništi musejí být provád ny v souladu s platnými zákony a na ízení
vlády eské Republiky.

1.1 Právní úprava BOZP

Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a
ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a
ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy
(zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci), a dále jeho
zm ny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.

Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.

Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu
zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky.

Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpe ný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj a ná adí.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj . 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, a novely 20/2012 Sb. a 36/2012 Sb.

Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní.

Zákon . 350/2012 Sb., kterým se m ní zákon . 183/2006 Sb., zákon o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .

Na ízení vlády . 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
osobní ochranné prost edky.

Na ízení vlády . 93/2012 Sb., které m ní NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví p i práci, v platném zn ní. Novela byla NV 68/2010 Sb.

Na ízení vlády . 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, istících a
dezinfek ních prost edk .
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2 POVINNOSTI Ú ASTNÍK VÝSTAVBY

2.1 Povinnosti zhotovitele stavby

- Zajistit bezpe ný provoz staveništ .
- Vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními pom ckami, pro provád né

innosti.
- Kontrolu pracovník zda používají osobní ochranné pracovní pom cky.
- Dodržovat zásady bezpe nosti práce.
- Umíst ní zdravotní lékárni ky na pracovišti.
- Pravidelné školení o bezpe nosti a ochran zdraví p i práci.
- Každému novému pracovníku zajistit absolvování léka ské prohlídky.
- Zajistit pracovník m nezávadné pracovní stroje, ná adí a pracovní pom cky.

2.2 Povinnosti pracovník

- Bezpe nostní ozna ení, upozorn ní a pokyny vedoucích pracovník .
- Technologické a pracovní postupy.
- Obsluhovat stroje a za ízení, pouze na innost, pro kterou jsou ur eny.
- Používat ru ní ná adí a pracovní pom cky, jen na innost, pro kterou jsou ur eny.
- V p ípad podez ení nástupu do práce pod vlivem alkoholu nebo jiných

omamných a psychotropních látek je pracovník povinen podrobit se zkoušce na
tyto látky od pov eného pracovníka.

- Bez souhlasu vedoucího pracovníka nem nit žádné pracovní, provozní,
bezpe nostní a požární za ízení.

- Provád t práce na p íslušném pracovišti. P ípadný odchod z pracovišt nahlásit
vedoucímu pracovníku.

- Pracovník nesmí uvád t do chodu a používat stroj, jsou-li krom obsluhy na stroji
nebo v jeho nebezpe ném dosahu další pracovníci.

- Pracovník nesmí uvád t do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo
poškozeno n které ochranné za ízení.

- P i zhoršení bezpe nostních podmínek zjednat nápravu nebo p erušit práce.
- V p ípad  úrazu nahlášení vedoucímu pracovníku.
- Každý pracovník bude proškolen a seznámen o bezpe nosti a ochran zdraví p i

práci a jeho dodržování. O proškolení pracovník bude proveden zápis do
stavebního deníku a protokol, který každý pracovník stvrdí podpisem.
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2.3 Povinnosti stavbyvedoucího

- Denn  vést stavební deník.
- Ozna it hlavní p ívody elektrického proudu a vody.
- Provád t evidenci p íchod a odchod  pracovník .
- Kontrolovat dodržování technologických a pracovních postup .
- Provád t kontrolu pracovník na užití alkoholu nebo jiných omamných a

psychotropních látek, p i podez ení požití.
- Odpovídá za proškolení nových pracovník . Zajistit pravidelné školení z BOZP.
- Provád t kontrolu používání pracovních bezpe nostních pom cek.
- P erušit práce p i nep íznivých podmínkách ohrožujících bezpe nost práce.
- Realizace bezpe nostních opat ení p i výstavb na ochranu zdraví pracovník a

opat ení požární ochrany.
- Ur it zp sob p ivolání rychlé léka ské pomoci, vybavit stavbu lékárni kou první

pomoci.
- Ur it zp sob p ivolání hasi , instalaci a ozna ení hasi ských p ístroj na

pracovišti.
- V p ípad  pracovního úrazu, zajišt ní ošet ení postižené osoby.
- Vést evidenci pracovních úraz .

2.4 Koordinátor bezpe nosti práce

Na stavb  bytového domu B bude p sobit koordinátor bezpe nosti a to z d vodu
rozsahu stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

- Celkový plánovaný objem prací a inností b hem realizace díla p esáhne 500
pracovních dn  v p epo tu na 1 osobu.

- Na stavb budou p sobit sou asn zam stnanci více než jednoho zhotovitele
stavby.

- Celková p edpokládaná doba trvání prací a inností je delší než 30 pracovních
dn , ve kterých bude pracovat sou asn více než 20 fyzických osob po dobu delší
než 1 pracovní den.

A dále z d vodu práce se zvýšeným rizikem dle na ízení vlády 591/2006 Sb.:
- Práce, p i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

Ø innost koordinátora v p ípravné fázi stavby
- Zpracuje plán bezpe nosti práce na staveništi v písemné i grafické podob .
- Zpracuje p ehled právních p edpis a informací o pracovn bezpe nostních

rizicích vztahujících se ke stavb bytového domu.
- Zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi p íslušnému oblastnímu

inspektorátu práce.
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- Bude spolupracovat p i výb ru zhotovitele bytového domu na základ posouzení
stavu zabezpe ování bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a požární ochrany
zhotovitel .

Ø innost koordinátora v realiza ní fázi stavby
- Bude kontrolovat zp sob zabezpe ení obvodu staveništ , v etn vjezdu na

staveništ , s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám.
- Bude koordinovat spolupráci zhotovitel  p i p ijímání opat ení k zajišt ní

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a na zásady prevence rizik a prací
provád ných na staveništi sou asn .

- Bude sledovat provád ní jednotlivých inností na staveništi se z etelem na
dodržování požadavk na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci, upozor ovat na
zjišt né nedostatky a požadovat nápravu.

- Bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za ú asti zhotovitel ,
povede zápisy z kontrolních dn o zjišt ných nedostatcích v bezpe nosti a
ochran zdraví p i práci na staveništi a návrzích opat ení vedoucích k odstran ní
nedostatk .

- Bude informovat všechny dot ené zhotovitele o bezpe nostních a zdravotních
rizicích, která vznikla na staveništi b hem postupu jednotlivých prací.

2.5 Osobní ochranné pracovní prost edky

Dle na ízení vlády . 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, istících a
dezinfek ních prost edk .

Osobní ochranné pracovní prost edky musí:
- být po dobu používání ú inné proti vyskytujícím se rizik m a jejich používání

nesmí p edstavovat další riziko,
- odpovídat podmínkám na pracovišti,
- být p izp sobeny fyzickým p edpoklad m jednotlivých zam stnanc ,
- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zam stnanc .

Vyžaduje se v p ítomnosti více než jednoho rizika, aby zam stnanci používali
sou asn více ochranných prost edk , musí být tyto ochranné prost edky vzájemn
slu itelné. Pracovníci musí být s používáním osobních ochranných prost edk
seznámeni. Budou ádn proškoleni, o školení prob hne zápis do stavebního deníku.
Zp sob, podmínky a dobu používání osobních ochranných prost edk stanoví
zam stnavatel na základ etnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru, druhu
práce a pracovišt a s p ihlédnutím k vlastnostem osobních ochranných prost edk .

Ø Druhy osobních ochranných pracovních prost edk
- Ochrana hlavy: p ilba,
- Ochrana sluchu: mušlové chráni e sluchu, akustické p ilby, zátkové chráni e

sluchu,
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- Ochrana o í a obli eje: brýle, obli ejové štíty, svá e ské kukly a štíty,
- Ochrana dýchacích orgán : masky a polomasky s filtry proti ásticím, parám,

plyn m,
- Ochrana rukou a paží: rukavice na ochranu p ed mechanickým poškozením, p ed

chemickými látkami a biologickými initeli, p ed elekt inou, žárem a nízkými
teplotami, ochranné rukávy,

- Ochrana nohou: vhodný typ obuvi, dostate n pevná a odolná i nep íznivým
pracovním podmínkám, chráni e kolen,

- Ochrana trupu a t la: ochranné vesty a kabáty,
- Ochrana celého t la: prost edky pro prevenci pádu, brzdné za ízení pohlcující

kinetickou energii, ochranné pracovní od vy, od vy na ochranu p ed chemickými
látkami biologickými initeli, od vy odolné proti žáru a ohni.

3 RIZIKA

3.1 Obecné požadavky na zajišt ní staveništ

Ø Vniknutí cizí osoby na staveništ
Staveništ bude oploceno plotem z plotových dílc s výškou 2,0 m. Staveništ

bude ozna eno výstražnými cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na staveništ
pro vozidla bude ozna en dopravními zna kami provád jícími místní úpravu provozu
vozidel po staveništi a jeho blízkém okolí. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým
osobám bude vyzna en zna kou na všech vjezdech, a na p ístupových komunikacích,
které k nim vedou.

Ø Pohyb osob po staveništi
Staveništní komunikace budou udržovány v bezpe ném stavu, neskladování

materiálu na komunikacích, ur ení p ístupových cest, udržování po ádku na pracovišti,
prkna a materiál obsahující vy nívající h ebíky budou ihned odh ebíkovány nebo
h ebíky zahnuty tak, aby nemohly zp sobit poran ní. V zimním období se bude
pravideln a pr b žn odklízet sníh, namrzlé komunikace udržovat posypem a to vždy
nejpozd ji 30 minut p ed za átkem sm ny. Pracovníci musí dbát maximální pozornosti
p i ch zi po neošet ených komunikacích. K ídla bran vjezd musí být zajišt ny proti
samovolnému otev ení i zav ení nap íklad pomocí d ev ného klínu. Prohlubn , otvory
a jámy o hloubce více jak 25 cm musí být zabezpe eny zakrytím únosnými poklopy,
p ikrytím nebo opat eny zábradlím. Poklopy musí být zajišt ny proti horizontálnímu
posunu. Hlavní stavební rozvad bude trvale p ístupný, všichni pracovníci budou
seznámeni s jeho polohou a zp sobem jeho vypnutí. Každý pracovník bude používat
reflexní vestu.

Ø Pohyb stroj  na staveništi
Pracovníci a obsluha stroj musí být seznámeni s vnitrostaveništní dopravní

situací a provozem stroj na staveništi. Vjezd do areálu bude ozna en bezpe nostními
zna kami a tabulkami se zákazem vstupu do areálu nepovolaným osobám, bude
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udržován bezpe ný stav všech komunikací. V areálu staveništ je stanovená maximální
rychlost na 20 km/h. idi i a osoby pohybující se po staveništi musí dbát zvýšené
opatrnosti. Obsluha stroj musí mít p íslušnou kvalifikaci a p íslušné pr kazy. Osoby se
nesmí pohybovat v dráze pohybujícího se stroje. idi musí mít vždy dobrý výhled z
kabiny. Pohyb stroj a automobil bude probíhat pouze po ur ených komunikacích. Za
jízdy platí zákaz používání mobilních telefon bez handsfree. Zakázáno je požívání
alkoholických nápoj a jiných návykových i omamných látek p ed jízdou a b hem
jízdy. P ed každým pohybem vozidla i stavebního stroje dává obsluha zvukové
výstražné znamení. Je zákaz ponechávání klí v zapalování stroje p i pracovních
p estávkách nebo jiném vzdálení obsluhy od stroje. Elektrické rozvody budou chrán ny
proti mechanickému poškození p ekrytím chráni kou nebo zakopáním. P ívodní kabely
nebudou ponechány voln  položené bez krytí.

Ø Výjezd stroj ze staveništ
P ed výjezdem na ulici Tylova nebo Myslbekova musí obsluha stroje vždy

zastavit a dát p ednost v jízd . V p ípad špatného nebo nedostate ného výhledu, když
by výjezd vozidla ohrožoval bezpe nost vlastní i bezpe nost silni ního provozu bude
zajišt n výjezd stroj  pou eným pracovníkem, vstup do vozovky pouze v reflexní vest .

Ø Pov trnostní vlivy na pracovníky
V letních m sících, kdy hrozí p eh átí organismu nebo úpal budou pracovníci

chrán ni proti slune nímu zá ení, tím že budou používat slune ní brýle pop ípad stínící
zást ny. V zimních m sících budou pracovník m k dispozici teplé nápoje a vytáp né
bu ky. Pracovníci vzhledem k pov trnostním vliv m po así musí používat vhodné
pracovní od vy. Pracovník m budou poskytnuty osobní ochranné pracovní pom cky,
které musí vždy používat.

3.2 Rizika na staveništních komunikacích

Ø Dopravní nehoda p i pohybu vozidel v areálu
ü Opat ení: Dodržovat ustanovení dopravn -provozního ádu staveništního a

nemocni ního areálu. Dodržovat stanovenou rychlost v areálu, a to 20 km/h.
Respektovat dopravní zna ení v areálu, v místech, kde dopravní zna ení není nebo
chybí, respektovat p ednost zprava. Pohybovat se pouze po ur ených komunikacích.
P izp sobení chování idi e p i ízení dopravn technickému stavu vozovky, situaci
provozu v areálu a svým schopnostem.

Ø Dopravní nehoda p i výjezdu stroj na ve ejnou komunikaci
ü Opat ení: P ed výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát p ednost v jízd .

V p ípad špatného výhledu nebo hustého provozu, kdy by výjezd vozidla mohl ohrozit
bezpe nost vlastní i bezpe nost silni ního provozu, zajistit výjezd vozidel pomocí
náležit  pou ené osoby, která musí použít reflexní vestu.

Ø Ohrožení zam stnanc a ostatních osob p i couvání a otá ení
ü Opat ení: Dodržování pokyn vedoucího pracovišt a strojníka. P i každém

pohybu stroje, nejenom couvání dá obsluha zvukové znamení p ed zahájením úkonu.
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Navád ní stroje ádn a prokazateln pou enou osobou, osoba používá vždy reflexní
vestu.

Ø Sražení osoby vozidlem nebo jiným stavebním strojem p i pohybu po
areálu

ü Opat ení: Maximální pozornost idi e vozidla p ípadn obsluhy stavebního
stroje p i pohybu po areálu. Maximální pozornost p ších osob p i ch zi po pracovišti.
Vyzna ení komunikací pro p ší a z etelné odd lení t chto komunikací od komunikací
pro vozidla. Seznámení idi vozidel, obsluh stroj a všech dot ených osob s
p ístupovou cestou a komunikací na pracovišti. Vjezd do areálu musí být ozna en
bezpe nostními zna kami a tabulkami se zákazem vstupu do areálu nepovolaným
osobám, musí být udržován bezpe ný stav komunikací v areálu, za snížené viditelnosti
musí být zajišt no dostate né osv tlení. P i každém pohybu vozidla a stavebního stroje,
nejenom couvání dá obsluha zvukové znamení p ed zahájením úkonu. V nování se pln
ízení vozidla a dodržování nejvyšší povolené rychlosti v areálu.

Ø P itla ení, naražení zam stnance manipulovaným vozidlem na pevnou
p ekážku

ü Opat ení: Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se vozidel a mezi vozidlem a
pevnou p ekážkou. Každý pohyb stroje signalizovat zvukovým znamením.

3.3 Rizika zemních prací

Ø Pád osoby do výkopu
ü Opat ení: Zabezpe ení výkopu proti pádu osoby dvouty ovým zábradlím ve

vzdálenosti 1,0 m od hrany výkopu, horní madlo ve výši 110 cm, prost ední p í le ve
výšce 55 cm nad terénem. Výjime n lze, po konzultaci s technikem bezpe nosti práce,
použít výstražnou pásku. Reflexní páska bude umíst ná ve vzdálenosti minimáln 0,5 m
od hrany výkopu.

Ø Zavalení pracovníka ve stavební jám
ü Opat ení: Sklony svah stavební jámy ur uje zhotovitel prací dle geologického

pr zkumu a provozních podmínek. Svahy výkopu stavební jámy pro bytový d m budou
vybudovány ve sklonu 1:1. Vybudovaný svah do stavební jámy je zakázáno
podkopávat. Za nep íznivých pov trnostních podmínek jako jsou p ívalové dešt , p i
kterých m že být ohrožena stabilita svahu, musí být vylou en pohyb osob a stroj ve
stavební jám . Provád ním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita stávajících
staveb a jejich ástí. Jestliže dojde k neo ekávanému ohrožení stability stávajících
staveb anebo k porušení jejich ástí, musí být zhotovitelem neprodlen  p ijata opat ení k 
zajišt ní stability t chto staveb.

Ø Pád stroje do stavební jámy
ü Opat ení: Stavební stroje nesmí p it žovat okraj výkopu stavební jámy s

ohledem na úhel vnit ního t ení zeminy. Vzdálenost stavebního stroje od okraje výkopu
je nutné pod ídit únosnosti, t íd a soudržnosti zat žované zeminy. Dále musíme brát
ohled na provozní hmotnost a dynamické ú inky vyvolané provozem stavebního stroje.
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Ø Pohyb pracovníka ve výkopu
ü Opat ení: Pracovník pohybující se ve výkopu stavební jámy musí mít na sob

ochrannou p ilbu a reflexní vestu. P i vstupu do stavební jámy je pracovník povinen o
tom informovat druhou osobu. Horní hrana výkopu stavební jámy musí být istá, musí
být odstran n veškerý materiál a to do vzdálenosti 1,0 m od horní hrany výkopu,
z d vodu sesunutí tohoto materiálu a p it žování hrany výkopu. Ve výkopu o hloubce
v tší, jak 1,5 m nesmí pracovník vykonávat práci bez dozoru druhé osoby. Na odlehlých
pracovištích, kde není zajišt n dohled další osoby, nesmí být výkopové práce od
hloubky 1,3 m provád ny osamocen .

Ø Zachycení osoby rypadlem p i provád ní zemních prací – výkopy
ü Opat ení: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpe ném pásmu stroje, to je

maximální dosah pracovního ná adí stroje zv tšený o 2,0 m. Obsluha rypadla nesmí
t žit, pokud se jakákoliv osoba nachází v nebezpe ném pásmu stroje zv tšeném o 2,0 m.
Obsluhu rypadla provádí jen osoba s odbornou zp sobilostí a ur itým pr kazem.

Ø Zasažení osoby rypadlem p i provád ní zemních prací pádem stroje do
výkopu

ü Opat ení: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpe ném pásmu stroje, to je
maximální dosah pracovního ná adí stroje zv tšený o 2,0 metry. Rypadlo ádn
zabezpe ené proti pádu do výkopu zapatkováním. Obsluhu rypadla provádí jen osoba s
odbornou zp sobilostí. Zákaz ponechávání klí v zapalování stroje p i pracovních
p estávkách i jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje. Postavení rypadla na
bezpe ném únosném míst .

Ø Zasažení zam stnanc i jiných osob p i poškození podzemních vedení
(výbuch, elektrický proud, zásah proudem vody atd.)

ü Opat ení: Dodržování ochranných pásem inženýrských sítí popsaných v kap. 2.
Souhrnná technická zpráva. ádné vyty ení a vyzna ení podzemních sítí a vedení. Ve
sporných místech budou provád ny ru n kopané sondy p ed zapo etím práce stroj .
Každé porušení i narušení inženýrských sítí okamžit  hlásit vlastník m sítí.
Ø P ejetí zam stnance koly rypadla
ü Opat ení: Používání zvukového znamení pro upozorn ní osob, aby se vzdálili z

nebezpe ného prostoru stroje. Obsluha rypadla musí mít zajišt ný dobrý výhled
z kabiny stroje. Osoby se nesmí zdržovat p ed pohybujícím se strojem. Nerozjížd t
stroj, pokud jsou v jeho dosahu osoby.

Ø Zasažení osoby pádem materiálu p i nakládání na vozidlo
ü Opat ení: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpe ném dosahu stroje a pod

naklada em. Zákaz nakládání materiálu p es kabinu nákladního automobilu, pokud se v
ní zdržuje idi nebo jiná osoba, nebo nad hlavami jiných pracovník . Zákaz vstupu a
pohybu osob pod naloženou lžící naklada e, zákaz ponechávání naložené lžíce nad
výkopem. Napln nou lžíci vždy v mezi ase položit na terén tak, aby nemohl materiál i
lžíce nikoho ohrozit. Používání ochranné p ilby.
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Ø Zavalení výkopu p i p erušení zemních prací
ü Opat ení: Po dobu p erušení výkopových prací zhotovitel zajiš uje pravidelnou

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, zábradlí, pažení, bezpe nostních zna ek, zna ení a
signál , pop ípad  dalších za ízení zajiš ujících bezpe nost fyzických osob u výkop .

Ø Zavalení (zasypání) osoby p i provád ní zásyp
ü Opat ení: Zákaz zdržování se za vozidlem p i najížd ní vozidla se zásypovým

materiálem a p i vysypávání materiálu. Navád t vozidlo se zásypovým materiálem
osobou náležit a prokazateln pou enou. Zahájit zasypávání výkopu pouze na pokyn
ur ené osoby, která musí být stále v zorném poli idi e a nesmí se zdržovat za vozidlem.
Pokud toto nebude dodrženo, práce p erušit.

3.4 Rizika vrtaných pilot CFA

Ø P evrácení, ztráta stability vrtné soupravy
ü Opat ení: P ed zapo etím prací je t eba zajistit stabilitu stroje, podle pokyn

pro obsluhu a údržbu vrtné soupravy. V pr b hu vrtání vrtmistr sleduje stabilitu a
p ípadné výkyvy vrtné soupravy podle zm ny tvrdosti t žené zeminy.

Ø Zasažení pracovníka pracovním za ízením stroje
ü Opat ení: Vylou ení p ítomnosti osob v nebezpe ném dosahu stroje a v dráze

pojezdu soupravy vp ed i vzad. Strojník vrtné soupravy musí mít zajišt n dostate ný
výhled ze stroje. Zákaz vstupování do nebezpe ného prostoru stroje a dodržování
ochranného pásma 2,0 m.

Ø P imá knutí osoby soupravou p i p ed asném, nežádoucím uvedení
soupravy do chodu

ü Opat ení: Vylou ení nežádoucího, p ed asného spušt ní chodu stroje p i
ist ní, údržb , opravách a se izování stroj vyndáním klí ku ze zapalování stroje.

Klí ky od zapalování budou vždy vyjmuty, pokud stroj nebude používán. Zodpovídá
obsluha stroje.

Ø Únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a zasažení pracovníka
ü Opat ení: Udržování stroje v ádném technickém stavu. Každodenní kontrola

funk nosti stroje provád ná strojníkem. Udržování hydraulických mechanism ,
vylou ení t ení, ohýbání, kroucení a napínání hadic p i pohybu hybných ástí. Správné
nastavení pojistných ventil .

Ø Hlu nost p i provozu vrtných souprav, poškození sluchu
ü Opat ení: Udržování stroje v ádném technickém stavu. Používání osobních

ochranných prost edk  k ochran  sluchu.

Ø Zachycení a vtažení kon etiny pohybující se ástí stroje, emenicí,
ventilátorem, soukolím

ü Opat ení: Ochrana pohybujících se ástí bezpe nostními kryty. Dodržování
zakázaných inností, nap íklad ist ní stroje za chodu. innosti v blízkosti
nechrán ných ástí, nap . se izování, provád t dle návodu k použití.
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3.5 Rizika betonáží

Ø Ztráta únosnosti bedn ní
ü Opat ení: P ed zapo etím bednících prací ze systémového bedn ní se zpracuje

projekt bedn ní, p ípadn ho m že provést stavbyvedoucí nebo mistr ve form ná rt a
výkazu bednících dílc a spojovacího materiálu. Musí být zajišt na dostate ná únosnost
a úhlop í né ztužení podp rných konstrukcí bedn ní v podélné i p í né rovin . Bedn ní
musí být provedeno tak, aby bylo t sné, únosné a prostorov tuhé. P ed zahájením
betoná ských prací bude ádn prohlédnuto bedn ní jako celek a jeho ásti, zejména
podp ry a zjišt né závady budou odstran ny.

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

ü Opat ení: V pr b hu montáže bedn ní provede pov ená osoba kontrolu
rovinatost a svislost sestavených dílc , správnost osazení prostup , dodržení krytí
armatury a provedení spoj . P i spínání systémového bedn ní se ut sní všechny otvory
v rámci lícní strany, které nebyly využity pro sepnutí. P ejímka uložené armatury a
bedn ní bude od pov ené osoby. V p ípad zjišt ní závad je možno konstrukci
zabetonovat až po jejich odstran ní. Odbed ovat konstrukce s nosnou funkcí lze pouze
na pokyn odpov dného pracovníka (zákaz p ed asného odbed ování).

Ø Práce s vibrátorem, p sobení vibrací ponorného vibrátoru p i zhut ování
betonové sm si

ü Opat ení: Musí se používat chrán ná rukoje na ohebné h ídeli. Pracovníci
musí dodržovat návod k používání, dodržování klidových bezpe nostních p estávek z
d vodu vibrací. Pono ení vibra ní hlavice ponorného vibrátoru do betonové sm si a
vytažení hlavice je provád no jen za chodu vibrátoru. Nutné dodržování podmínek
stanovených v návodu k používání, dodržování klidových bezpe nostních p estávek
apod.

Ø Pád pracovníka p i ukládání betonové sm si do bedn ní.
ü Opat ení: P i ukládání betonové sm si do konstrukce je nutno pracovat

z bezpe ných pracovních podlah, aby byla zajišt na ochrana pracovník zejména proti
pádu z výšky, proti zavalení a zalití betonovou sm sí.

Ø St et ramena auto erpadla s p ekážkou
ü Opat ení: Auto erpadlo bude umíst no tak, aby obslužné místo bylo p ehledné

a v manipula ním prostoru ramene auto erpadla se nenacházely žádné p ekážky. P i
umíst ní auto erpadla musí být brán ohled na to, aby byla dodržena bezpe ná
vzdálenost od horních hran výkop , podp r lešení a jiných p ekážek.

Ø Zasažení osob nacházejících se v blízkosti autodomícháva e s výsypným a
násypným žlabem

ü Opat ení: Stanovišt stroje a obslužné místo musí být p ehledné, bez p ekážek
zt žujících manipulaci a pot ebnou vizuální kontrolu, nap . p i p ejímce a p i ukládání
betonové sm si.
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Ø Ru ní vodorovná p eprava betonové sm si, uklouznutí pracovníka
ü Opat ení: Pro ru ní p epravu betonové sm si ve stavebním kole ku musí být

vybudovány bezpe né p ístupové komunikace, dodržení minimální ší ky pojezdových
konstrukcí a prvk v ší ce 60 cm. Prvky musí být zajišt ny proti horizontálnímu posunu.
Dodržení maximálního p ípustného sklonu do asných šikmých pojezdových ploch ve
sklonu cca 1:5.

Ø Z ízení konstrukce p i odbed ování
ü Opat ení: Odbed ování nosných prvk konstrukce nebo jejich ástí, u nichž by

p i p ed asném odbedn ní hrozilo nebezpe í z ícení nebo deformace konstrukce, smí
být zahájeno jen na souhlas osoby ur ené zhotovitelem. Do prostoru, kde provádíme
demontáž bedn ní, musí být zamezen vstup nepovolaným osobám. Zdemontované
prvky bedn ní se ukládají na ur ená místa tak, aby nep et žovaly konstrukci a p ípadn
neohrozily bezpe nost pracovník .

Ø Zasažení oka betonovou sm sí
ü Opat ení: P edcházíme používáním osobních ochranných pracovních pom cek

k ochran zraku (ochranné brýle). V p ípad zasažení oka betonovou sm sí, se oko musí
vyplachovat dostate ným množstvím pitné vody. Poté následuje návšt va o ního léka e.

3.6 Rizika železá ských prací

Ø Nabodnutí, napíchnutí pracovníka na vy nívající výztuž
ü Opat ení: Na pracovišti musí být udržován neustálý po ádek, v as musí být

odklízeny od ezky a vzniklé odpady. Vy nívající pruty výztuže budou pomocí
chráni ek zad lány nebo ohnuty, aby nedošlo k napíchnutí pracovník na výztuž.
Manipula ní prostory budou udržovány volné a isté.

Ø Poran ní i ust ihnutí prst  p i práci s n žkami nebo st iha kami
betoná ské oceli

ü Opat ení: St íhat a krátit pruty lze pouze o pr m ru, který odpovídá konstrukci
st íha ky, je zakázáno st íhat pruty kratší jak 0,3 m. Odst ihávané pruty se musí jistit,
aby nedošlo k pádu prutu. U t chto stroj je nutné používání pevné pracovní obuvi s
vyztuženou špi kou. P i st íhání více prut najednou musí být pruty zajišt ny v pevné
poloze konstrukcí n žek nebo vhodnými p ípravky. N žky a st íha ky nesmí být
p et žovány.

Ø Zasažení o í a obli eje obsluhy odlétávajícím odpadem vznikajícím p i
broušení

ü Opat ení: Je zakázáno používání nadm rn opot ebovaného kotou e. Mezera
mezi podp rou a obvodem brousícího kotou e m že být max. 3 mm. Je zakázáno upínat
brousící kotou e v tšího pr m ru, než pro který jsou ur eny otá ky brousícího v etena.
Broušený materiál se musí držet správným zp sobem a to pevn kolmo k brusné hran
kotou e. P i zapnutí brusky pracovník nesmí stát v rovin rotace kartá e i brusného
kotou e. Paže, hrudník i nohy pracovníka je nutno chránit vhodným pracovním od vem.
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K ochran zraku se musí používat ochranné brýle i obli ejové štíty. Pro ochranu p ední
ásti t la je pracovník povinen použít koženou zást ru.

Ø Zachycení ezným kotou em ru ní brusky
ü Opat ení: Lze používat jen velikostn vhodné a neporušené brusné kotou e. Je

zakázáno odstra ovat ochranný kryt brusného kotou e a odkládat brusku za jejího
chodu. Ochranný kryt kotou e lze odstranit jen v p ípad plošného broušení sváru, kdy
lze zajistit pevný a ádný úchop brusky, používání stanovených osobních ochranných
pracovních pom cek. Zákaz používání volných a vlajících ástí od v , totéž platí i o
zákazu nošení etízk apod. ádné a prokazatelné seznámení zam stnanc s návody k
obsluze a údržb a zakázanými manipulacemi.

Ø Popálení pracovníka p i sva ování výztuže
ü Opat ení: Pracovníci p i sva ení budou používat svá e ské brýle nebo kuklu,

rukavice a vhodný pracovní od v, pevnou obuv. Pracovník bude mít chrán n všechny
kon etiny. Z d vodu rizika vzniku požáru bude odpad vzniklý p i sva ovacích pracích
ukládán do p íslušných nádob. Sva ovací agregát m že být uskladn n až po jeho
vychladnutí.

Ø Ohrožení zam stnanc zplodinami vznikajícími p i sva ování
ü Opat ení: Zajišt ní p irozeného v trání a dostate né vým ny vzduchu p i

ob asném krátkodobém sva ování. V p ípad svá ení t žkých nebo lehkých kov –
kadmium, zinek, mangan, chrom používat dýchací masky (respirátory). Nutné
používání stanovených a p edepsaných osobních ochranných pracovních pom cek.

3.7 Rizika izola ních prací

Ø Popálení p i práci s natavovacím ho ákem
ü Opat ení: P i zapalování ho áku se musí zachovávat pot ebná opatrnost.

Pracovníci musí být ádn proškoleni a pou eni a musí se ídit návodem pro používání
ho ák . P i práci musí používat osobní ochranné pom cky, jako vhodný pracovní od v,
pevnou uzav enou obuv, kožené rukavice. Pracovníci s ho ákem nebudou používat
reflexní vestu.

Ø Ohrožení dýchacích cest výpary a kou em vznikajícím p i natavování
asfaltových pás

ü Opat ení: Musí být zajišt no ádné v trání a vým na vzduchu, p ípadné
pracovní p estávky. Jelikož práce budou probíhat v otev eném prostoru, nem l by tento
problém vznikat. Pracovníci budou používat k ochran dýchacích cest respirátory.

Ø Vznícení natavovaného pásu nebo jiných ho lavých látek
ü Opat ení: Musí být ur en zp sob a délka oh evu, postavení plamene dle druhu

prací a izola ního materiálu. P i natavování izola ních materiál lze ho ák zapalovat
pouze ve sm ru v tru do otev eného prostoru, ve kterém se nevyskytují ho lavé
materiály, páry ho lavé kapaliny nebo ho lavý plyn. Zapálený ho ák v úsporném režimu
lze odkládat pouze na volné místo bez ho lavých materiál a to ve stabilizované poloze,
kdy hubice ho áku musí sm ovat do volného prostoru.
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Ø Míchání st rkových hmot, odst íknutí míchané hmoty
ü Opat ení: Použití míchadla jen pro ú ely, ke kterým je ur eno. Použití pro

otá ení ve sm ru podle hodinových ru i ek. Správné upevn ní metly na v eteno a ádné
dotažení. P i práci s míchadlem hrozí odst íknutí míchané sm si, proto je nutné
používat osobní ochranné pracovní pom cky k ochran zraku p ípadn obli eje, budou
použity ochranné obli ejové kryty nebo ochranné brýle.

Ø Namotání volných ástí od vu, vlas , rukavice na rotující metlu nebo
v eteno

ü Opat ení: Vhodné opat ení pracovníka bez voln vlajících ástí od vu,
pracovníci p i míchaní nesmí používat rukavice. Zákaz zastavování rotujícího nástroje a
v etena rukou, a rukou z n j odstra ovat odpad.

3.8 Rizika zednických prací

Ø Ohrožení zam stnanc pádem p i zd ní
ü Opat ení: Materiál pro zd ní musí být uložen tak, aby pro práci z stal volný

pracovní prostor nejmén 0,6 m. Zd ní musí být provád no tak, aby nemohlo dojít ke
ztrát stability zdiva. Kontrola svislosti zdiva a vázání roh nesmí být provád no p ímo
z vyzdívaného zdiva. P i vyzdívání parapetních zdí a zdiva mezi monolitickými prvky
musí být zam stnanec chrán n proti pádu, a to zven í budovy.

Ø Ohrožení zam stnanc pádem materiálu p i provád ní prací ve výšce
ü Opat ení: Zajistit pracovišt tak, aby se zamezilo pádu materiálu pod pracovní

místo. Za bezpe né zajišt ní lze považovat vylou ení provozu, použití ochranné
konstrukce ve výšce práce, st ežením ohroženého prostoru odpov dným zam stnancem
po celou dobu ohrožení, vymezením ochranného pásma. Používání ochranné p ilby.
Ochranné pásmo vymezující ohrožený prostor musí mít ší ku od okraje pracovišti nebo
pracovní podlahy nejmén :

- 1,5 m p i práci ve výšce od 3 m do 10 m v etn ,
- 2 m p i práci ve výšce nad 10 m do 20 m v etn ,
- 2,5 m p i práci ve výšce nad 20 m do 30 m v etn .

Ø Osazování konstrukcí do zdiva, ztráta stability p edm tu
ü Opat ení: Musí být z hlediska stability zdiva ešeno v projektové dokumentaci,

to neplatí o p edm tech malé hmotnosti, které stabilitu zdiva nemohou narušit.
Osazované p edm ty musí být upevn ny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani
posunout nebo ztratit stabilitu. Vstupovat na osazené konstrukce je zakázáno.

Ø Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice), p ekladu apod. na
nohu, zasažení hlavy p i manipulaci

ü Opat ení: Správné uchopení b emene p i manipulaci s ním. Stabilní postavení
pracovníka p i práci. Dodržování zákazu házení cihlami apod. Bezpe né ukládání
materiál , ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a podlahy
lešení, kde hrozí nebezpe í pádu. Zajišt ní bezpe ného zvyšování místa práce tak, aby
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nebylo nutno provád t zd ní ani jiné práce s rukama nad hlavou pop . v jiných
nefyziologických polohách.

Ø Ohrožení zam stnanc  p i zd ní, odlétnutým kouskem cihly a dalšího
zdícího materiálu

ü Opat ení: Cihly sekat a ezat tak, aby možné úlomky nelétaly sm rem k
ostatním zam stnanc ani proti vlastnímu obli eji, p i ezání a sekání cihel používat
ochranný štít nebo brýle, pro ochranu rukou používat pracovní rukavice. P i zasažení
o í okamžit vypláchnout a vyhledat léka ské ošet ení.

Ø Odst íknutí malty, zasažení o í a pokožky
ü Opat ení: P i innostech s nebezpe ím odst íknutí vápenné malty nebo mléka je

nutné používat osobní ochranné pracovní prost edky, jako jsou ochranné brýle, pracovní
od v a rukavice. V p ípad zasažení oka maltovou sm sí, se oko musí vyplachovat
dostate ným množstvím pitné vody. Poté následuje návšt va o ního léka e.

3.9 Rizika práce ve výškách

Ø Nezachycený pád p i použití prost edk  osobního zajišt ní
ü Opat ení: Správné použití prost edk osobního zajišt ní, aplikace jen

povolených kombinací POZ, kontroly a zkoušky POZ, dodržování návodu k použití.
Správná volba vhodného a spolehlivého místa upevn ní (ukotvení), základním kritériem
pro výb r kotvících bod je druh techniky, zp sob provád ní prací ve výšce, možnosti
dané pracovišt m. Místo ukotvení POZ, musí odolat ve sm ru pádu minimální statické
síle 15 kN, aby p i zachycení kinetické energie vzniklé p ípadným volným pádem
pracovníka zajiš ovaného POZ, nedošlo k jeho následnému pádu. Zp sob a konstruk ní
provedení kotvícího za ízení odborn  prov it v aplikacích p ípadn výpo tem.

Ø Náraz na pevnou p ekážku v pr b hu zachycení pádu p i použití
prost edk  osobního zachycení

ü Opat ení: V p edpokládané dráze pádu musí být odstran ny p ekážky. Lano
zachycova e s tlumi em energie musí být správn se ízeno. Nejlépe použitím
pohybového zachycova e s co nejkratší délkou k zachycení pádu. Prost edek osobního
zajišt ní kotvit pokud možno nad pracovním místem pracovníka tak, aby se vylou ilo
kyvadlového efektu.

Ø Náhlé zachycení pádu p i použití bezpe nostního pásu, poškození kr ení
páte e, odražení vnit ních orgán

ü Opat ení: Použití prost edk osobního zajišt ní tak, aby nenastal volný pád
delší než 0,6 m. Použití dvou úvazk se se ízenými délkami úchytného lana. U
takovýchto úraz nastává problém s vyprošt ním pracovníka visícího na prost edku
osobního jišt ní.

Ø Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze
ü Opat ení: Správné použití prost edk osobního zajišt ní, nap . upevn ní do

zádového kotvícího kroužku. P i použití prost edku osobního postroje bez tlumi e
pádové energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m.
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3.10 Rizika konstrukcí ke zvyšování místa práce – žeb íky a
lešení

Ø Ohrožení pracovník pádem ze žeb íku p i výstupu nebo sestupu, pádem
(podjetím) žeb íku, rozlomením žeb íku atd.

ü Opat ení: Žeb ík m že být použit pro práci ve výšce pouze v p ípadech, kdy
použití jiných bezpe n jších prost edk není opodstatn né a ú elné, p ípadn pokud
místní podmínky použití takovýchto prost edk neumož ují. Na žeb íku lze provád t
pouze krátkodobé, fyzicky nenáro né práce p i použití ru ního ná adí. Práce, p i nichž
se používá nebezpe ných nástroj a ná adí, jako nap . p enosné et zové pily,
pneumatické vst elovací nástroje, i jiné pneumatické ná adí, se na žeb íku nesm jí
vykonávat. P i výstupu a sestupu musí být osoba obrácena vždy obli ejem k žeb íku a
v každém okamžiku musí mít možnost bezpe ného uchopení a spolehlivou oporu. Po
žeb íku mohou být vynášena a snášena b emena o hmotnosti do 15 kg. Po žeb íku
nesmí vystupovat a sestupovat ani na n m pracovat sou asn více než jedna osoba.
Žeb ík nelze používat jako p echodový m stek. Žeb ík musí p esahovat svým horním
koncem výstupní plošinu nejmén o 1,1 metru, p i emž tento p esah lze nahradit
pevnými madly. Sklon žeb íku nesmí být menší než 2,5:1, za p í lemi musí být volný
prostor alespo 0,18 m a u paty žeb íku ze strany p ístupu musí být zachován volný
prostor alespo 0,6 m. Žeb ík musí být umíst n tak, aby po celou dobu jeho použití byla
zajišt na jeho stabilita. P enosný žeb ík musí být postaven na stabilním, pevném,
dostate n velkém a nepohyblivém podkladu tak, aby p í le byly vodorovné. Musí být
zabrán no jejich podklouznutí zajišt ním bo nic na horním nebo dolním konci použitím
protiskluzových p ípravk nebo jiných opat ení s odpovídající ú inností. Skládací a
výsuvné žeb íky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajišt ny proti
vzájemnému pohybu. Na žeb íku smí zam stnanec pracovat jen v bezpe né vzdálenosti
od jeho horního konce, za kterou se u op rného žeb íku považuje vzdálenost chodidel
nejmén 0,8 m od jeho horního konce, u dvojitého žeb íku nejmén 0,5 m od jeho
horního konce. P i práci na žeb íku musí být zam stnanec v p ípadech, kdy stojí
chodidly ve výšce v tší než 5 metr , zajišt n proti pádu osobními ochrannými
pracovními prost edky. P enosné d ev né žeb íky o délce v tší než 12 metr nelze
používat. D ev né sbíjené žeb íky lze používat pouze pro výstup a sestup mezi
podlahami lešení o nejv tší délce 3,5 metru s p í lemi vsazenými do zdvojených
postranic dostate né pevnosti doložené výpo tem.

Ø Pád pracovníka z lešení, p i jeho montáži, používání a následné demontáži
ü Opat ení: Stavbu lešení provádí pouze osoba s odbornou zp sobilostí na

základ technické dokumentace. Konstrukce každého lešení musí být technicky
dokumentována. Konstrukce lešení musí být provedena tak, aby tvo ila prostorov tuhý
celek, zajišt ný proti lokálnímu i celkovému vybo ení nebo proti posunutí. Podchodná
výška mezi podlahami lešení musí být nejmén 1,9 m a ší ka podlahy nejmén 60 cm.
Mezery mezi podlahovými prvky sm jí být nejvýše 2,5 cm, výjime n 6 cm v místech
svislých nosných prvk . Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm.
Výška zábradlí je nejmén  1,1 m a výška okopové zarážky 15 cm.
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Zábradlí u vnit ních okraj podlah se nemusí provád t, pokud mezera mezi
podlahou a p ilehlou st nou je menší než 25 cm. Výstupy do jednotlivých pater lešení
nesm jí být nad sebou. Žeb íky musí p esahovat horní podlahu nejmén o 1,1 m, sklon
žeb íku 3:1 a otvory v podlaze, umož ující výstup nebo sestup musí mít rozm ry
nejmén 50 x 60 cm. Pro montáž, demontáž a p emís ování lešení musí být p edem
ur en technologický postup. P i montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi
zajišt na stabilita a tuhost konstrukce lešení. Demontované sou ásti lešení se nesmí
shazovat na zem. Pracovníci musí používat stanovené osobní ochranné pracovní
pom cky, zvlášt ochranné p ilby a osobní jišt ní zam stnance. Místa ukotvení musí
být stanovena tak, aby délka pádu p i použití bezpe nostního pásu byla nejvíce 0,6 m.
P i použití bezpe nostního postroje bez tlumi e maximální délka pádu 1,5 m, p i použití
bezpe nostního pásu s tlumi em nejvíce 4 m. Místo kotvení ur it s ohledem na
konkrétní místo. Vizuální kontrola prost edk osobního jišt ní p ed každým použitím,
seznámení zam stnanc s návodem k použití, zdravotní zp sobilost pro provád ní prací
ve výškách. Místo kotvení musí odolat ve sm ru pádu minimáln  statické síle 15 kN.

Provoz na lešení m že být zahájen až po jeho úplném dokon ení, vybavení a
vystrojení podle dokumentace. P ed zahájením provozu musí být lešení p edáno.
P edání a p evzetí se uskute uje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve
stavebním deníku. Lešení se smí používat pouze k ú el m, pro které bylo projektováno,
p edáno a p evzato do používání. Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak,
aby mohly bezpe n  plnit funkci, pro kterou byly z ízeny.

Leše ová konstrukce musí být každý m síc odborn prohlédnuta. Mimo tyto
prohlídky se musí provád t denn zb žnou prohlídku konstrukce lešení jako celku, p i
které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce lešení. Lešení musí být opat eno
tabulkou, která obsahuje název a adresu provozovatele, nosnost pracovních podlah v
kg/m2, dovolený po et sou asn zatížených podlah a zp sob použití lešení. Zákaz
sestupu i výstupu po konstrukci lešení.
Ø Pád zam stnance z konstrukce ke zvyšování místa práce, stavební kozy
ü Opat ení: Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní

p edm ty a p edm ty ur ené pro jiné použití (v dra, sudy, sít apod.). Žeb íky se nesmí
použít jako podp rný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou leše ových žeb ík .
Konstrukce musí být stabilní, ádn ustavená, podlaha konstrukce ucelená, žeb ík
p esahuje výstupovou hranu o 1,1 metru a musí být ádn zajišt na proti ujetí. Stavební
kozy se musí zajiš ovat p i zvyšování pouze originálními závla kami na etízku.

3.11 Rizika p i skladování materiálu a manipulaci

Ø Pád uskladn ného materiálu na zam stnance i jinou osobu p i skladování
ü Opat ení: Zajistit bezpe ný p ísun a odb r materiálu v souladu s postupem

stavebních prací. Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu
skladování zajišt na stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování. Plochy, skladišt nebo i
jednotlivá místa k uskladn ní materiálu nesmí být v blízkosti elektrického vedení.
Venkovní skládky materiálu, budou odvodn ny, upraveny a zpevn ny tak, aby se
materiál dal bezpe n skladovat a snadno odebírat. Podklad skladovacích ploch tvo í
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asfaltový recyklát tl. 150 mm uložený na geotextilii, který je dle požadavk hutn n,
odvodn n a dostate n rovinný. Velikosti skladovacích ploch jsou navrženy v souladu s
rozm ry a zatížením veškerých materiál a stroj . Na skládkách budou využívány
prokladky v podob  d evených hranol 150/150, z d vodu zabrán ní styku materiál s
podkladem. Materiály dodávané na paletách od výrobce, skladujeme na t chto paletách.
U sypkých sm sí musí být dodržena zásada max. 2 palety na sebe. Prvky, které na sebe
p i skladování t sn doléhají a nejsou vybaveny prvky pro bezpe né uchopení nap .
oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn proloženy podklady. Jako podklady
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvo ené dv ma nebo více prvky
voln položenými na sebe. Kusový materiál pravidelných tvar odebíraný ru n , lze
skladovat jen do výšky 2 m, nepravidelných tvar jen do výšky 1,5 m. Tekutý materiál
lze skladovat v uzav ených nádobách tak, aby plnící (vyprazd ovací) otvor byl vždy
naho e. Oblé p edm ty (plechovky) budou ukládány ru n do výšky max. 2 m. Roury
apod. musí být uloženy tak, aby nedošlo k sesunutí. Prvky a dílce pravidelných tvar se
mohou ukládat až do výšky 4 metr  p i použití mechaniza ních prost edk . Materiál se
nebude ukládat tak, aby zasahoval do komunikací a ohrožoval staveništní dopravu, a to
a  p ší nebo strojní.

Ø Výbuch, požár tlakových lahví (bomby pro sva ování)
ü Opat ení: Skladujeme samostatn v ozna eném, v traném skladu, zajišt né

proti pádu. V p ípad  unikání plynu v uzav ených prostorách m že hrozit i výbuch.

Ø Zasažení pracovníka padajícím materiálem p i práci pod zdvihacím
za ízením

ü Opat ení: Zákaz pohybu pod manipulovaným b emenem a v jeho nebezpe né
blízkosti, zákaz manipulace s b emenem nad osobami. Zákaz manipulace s b emenem
nad obsazenou kabinou vozidel. Zákaz zdržování se v kabin  vozidla b hem manipulace
s materiálem. Vázaní b emen provád t pouze osobami s odbornou zp sobilostí,
je ábnické práce provád t pouze osobami s odbornou zp sobilostí. Používání
bezpe ných vázacích prost edk , kontrola vázacích prost edk , používání ochranné
p ilby. Pokud se bude na pracovišti pohybovat více vaza , musí být prokazateln ur en
jeden vaza jako hlavní. Jasné a srozumitelné signály mezi vaza em b emen a
je ábníkem. Vymezit prostor, do kterého je zákaz vstupu p i práci zdvihacího za ízení.
Autoje áb nesmí v žádném p ípad  pojížd t se zav šeným b emenem.

Ø Zasažení zam stnance nestabilním zdvihacím za ízením, pádem ásti
zdvihacího za ízením

ü Opa ení: Pohyb v blízkosti zdvihacího za ízení pouze v ochranné p ilb . ádný
technický stav zdvihacího za ízení, bude na staveništi každý den p ed zapo etím prací
kontrolován strojníkem. Každý pohyb zdvihacího za ízení signalizovat zvukovým
varovným signálem. Zdvihací za ízení ádn zabezpe it proti pádu, zapatkováním.

Ø P imá knutí, zavalení vaza e po p evrácení chybn uloženého b emene po
odv šení

ü Opa ení: Zav šování i vyv šování b emen a jiné vaza ské práce lze provád t
pouze kvalifikovanou osobou. Musí být správn podávány informací, znamení a
signalizace pro je ábníka. Používání nezávadných vázacích prost edk . P ed vyv šením
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b emene provést kontrolu správnosti stavu uložení. Pracovníci musí používat ochrannou
p ilbu a pracovní obuv s ocelovou špi kou.

3.12 Rizika p i p eprav stroj

Ø Dopravní nehoda
ü Opat ení: P i p eprav stroje na ložné ploše dopravního prost edku se v kabin

p epravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prost edku nezdržují
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak.

Ø Pád pracovního za ízení z dopravního prost edku
ü Opat ení: Pokud se na ložné ploše dopravního prost edku vyskytují pracovní

za ízení, pop ípad jiná pohyblivá za ízení, musí být zajišt na a spolu se strojem
upevn na a mechanicky ukotvena proti podélnému i bo nímu posuvu a proti p evržení.

Ø Ztráta stability stroje p i nakládání na dopravní prost edek
ü Opat ení: Dopravní prost edek musí být p i nakládání a skládání stroje

postaven na pevném soudržném podkladu, bezpe n zabrzd n a mechanicky zajišt n
proti nežádoucímu pohybu, nap íklad klínem pod kolo prost edku. P i najížd ní stroje
na ložnou plochu dopravního prost edku a sjížd ní z ní, se všechny osoby s výjimkou
obsluhy stroje vzdálí z nebezpe ného prostoru, to je prostor, v n mž by mohly být
ohroženy p i pádu nebo p evržení stroje, p etržení tažného lana nebo jiné nehod .
Pracovník navád jící stroj na dopravní prost edek, stojí vždy mimo stroj i mimo
dopravní prost edek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najížd ní a sjížd ní
stroje.

3.13Pot ebná dokumentace na pracovišti

- ízení BOZP a PO dodavatelské firmy.
- Doklad o odborné a zdravotní zp sobilosti zam stnanc .
- Technologické a pracovní postupy k ízení konkrétních inností.
- Interní sm rnice a opat ení, dodavatelské firmy týkající se BOZP a požární

ochrany.
- Návody k obsluze a údržb  stroj  používaných na pracovišti.
- Požární poplachové sm rnice.
- Seznam typ a po et p enosných hasicích p ístroj (p ípadn požárních hydrant )

s jejich umíst ním.
- Plán prevence BOZP a PO.
- Havarijní plán.
- Evidence zam stnanc .
- Provozní knihy a deníky.
- Smlouvy, objednávky, smlouvy o innosti.
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4 PRVNÍ POMOC

Soubor prvk pro první pomoc na staveništi se bude skládat ze staveništní
lékárni ky, proškolení pracovník o poskytnutí základní první pomoci, telefonních ísel
IZS a adres s mapovým zakreslením nejbližších možných míst ošet ení. Tyto opat ení
budou uloženy na staveništi ve staveništní bu ce stavbyvedoucího. Bu ka bude
ozna ena informa ním štítkem o p ítomnosti výše uvedených opat ení. Dle na ízení
vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt a pracovní prost edí,
se stanovuje, že prost edky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to
podmínky vyžadují.

4.1 První pomoc

První pomoc je definována jako soubor úkon a opat ení, která p i náhlém
ohrožení nebo postižení zdraví lov ka omezují rozsah a d sledky tohoto ohrožení i
postižení. Poskytnout první pomoc je povinen každý ob an v eské republiky starší
18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví i život, to platí i p i pracovních úrazech na
staveništi. Povinností tedy každého pracovníka na stavb , je poskytnout první pomoc
komukoli, kdo ji pot ebuje a je zran ný i jinak postižený.

Poskytnutí první pomoci se skládá z:
- innosti pot ebné k odvrácení nebo snížení rizika smrti ohrožené osoby.
- Zavolání záchranné léka ské služby. Dále v ošet ení postupujeme, dle návodu

zdravotnické služby.
- Informovat pracovníky v okolí postiženého o možném riziku nebezpe í újmy na

zdraví.
- Informovat o úrazu vedoucího pracovníka.

Nejd ležit jší telefonní ísla IZS:
- Tís ová linka 112
- Záchranná služba 155
- Hasi i 150
- Policie 158

4.2 Staveništní lékárni ka

Lékárni ka pro poskytnutí první pomoci musí být sou ástí každé stavby a
staveništ . Po et lékárni ek první pomoci a jejich obsah nemáme v eské Republice
daný žádným obecn závazným právním p edpisem. Obsah a množství lékárni ek se
navrhuje s ohledem na druh pracovišt , po et pracovník a zvláštní rizika z pohledu
vybavení lékárni kami. Z t chto podmínek p ipadá na stavbu bytového domu B
lékárni ka typu O5 nebo O6.

Obsah lékárni ky musí být pravideln kontrolován a dopl ován o chyb jící
vybavení. Kontrolu jednou za m síc pravideln provádí stavbyvedoucí a o kontrole
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provede zápis. P ípadné d ív jší dovybavení bude provedeno po pracovním úrazu.
Umíst ní lékárni ky musí být na snadno p ístupném, istém, suchém a bezprašném
míst . Na lékárni ku nesmí dopadat p ímé slune né zá ení.

4.3 Nejbližší nemocnice

Nejbližší místo ošet ení akutn ji postižených osob je možné v m stské
nemocnici Dv r Králové nad Labem, která se nachází v severní ásti m sta v ulici Pod
Lesem. Nejkratší cesta do nemocnice vede ulicí Nerudova.

Obr. 86:Doprava do nemocnice

Délka trasy: 1,8 km Celkový as: 4 min
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1 OBECNÝ POPIS OKOLÍ

Budovaný bytový d m B se bude nacházet ve vnitrobloku okolní zástavby.
P vodní využití pozemku byla plá pro uskladn ní a prodej uhlí. Z velké míry je proto
okolní zástavba tvo ena nebytovými p ízemními objekty s provozním, skladovým a
výrobním charakterem. V severní ásti se nacházejí parkovací plochy, garáže a dílny, z
východní a jižní strany je rozlehlý pozemek investora, v sousedství se stávající
výstavbou, pouze ze strany západní je nov budovaný bytový d m B, v t sné blízkosti s
bytovým domem A.

Bytový d m A je ty podlažní nepodsklepený objekt. V p ízemí objektu se
nacházejí obchody a zbylé t i nadzemní podlaží slouží jako byty s 11 bytovými
jednotkami. Sm rem na východ, k navrhovanému bytovému domu B je velké množství
oken a vstupních dve í do byt . Z tohoto d vodu lze p edpokládat, že maximální
povolené limity hluku budou p i nasazení t žké mechanizace p i výstavb  p ekro eny a
bude nutné navrhnout protihlukové opat ení.

2 HLUKOV NÁRO NÉ ETAPY

Po celou dobu výstavby budou používány elektrické, ale i motorové strojní
mechanizmy, které budou hlavním zdrojem hluku. Nejv tší koncentrace hlu ných stroj
se p edpokládá hned v po átku výstavby a to p i etap založení stavby. Budou
budovány hlubinné základy, kdy je v jeden ur itý as zapot ebí vyšší množství t žkých
stroj , které mají výkonné, ale zato hlu né motory. Další výstavba hrubé vrchní stavby
bude budována už p edevším stroji na elektrický p íkon, které jsou mén hlu né. Bude
využit p edevším v žový je áb a strojní mícha ka a další ru ní ná adí. V kroku
dokon ovacích prací stavby budou ve venkovním chrán ném prost edí využity hlavn
ru ní vrta ky pro kotvení zateplovacího systému, stavební vrátek a mícha ka.

2.1 Zdroje hluku

2.1.1 Spodní stavba

§ Nasazené stroje
- vrtná souprava Bauer BG 20H 115 dB
- erpadlo s domícháva em Putzmeister Pumi 21 na M-B Actros 87 dB
- autodomícháva Stetter Light line AM 9 C na Iveco Trakker 79 dB
- kolové rypadlo Caterpillar M322D 103 dB

§ Výpo et hlu nosti stroj  pracujících zárove :
L = 10 log(10^L1/10 + 10^L2/10+ ... + 10^Ln/10)
L = 10 log (1011,5+ 108,7+ 107,9+ 1010,3) = 115 dB
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2.1.2 Hrubá vrchní stavba

§ Nasazené stroje
- v žový je áb Liebherr 32 TT 60 dB
- strojní mícha ka Putzmeister MP 25 Mixit 84 dB
- autodomícháva Stetter Light line AM 9 C na Iveco Trakker 79 dB

§ Výpo et hlu nosti stroj  pracujících zárove :
L = 10 log(10^L1/10 + 10^L2/10+ ... + 10^Ln/10)
L = 10 log (106+ 108,4 + 107,9+) = 85 dB

2.1.3 Dokon ovací práce

§ Nasazené stroje
-  p íklepová vrta ka Dewalt DWD024K 94 dB
- strojní mícha ka Putzmeister MP 25 Mixit 84 dB
- stavební vrátek Geda 60S Mini 68 dB

§ Výpo et hlu nosti stroj  pracujících zárove :
L = 10 log(10^L1/10 + 10^L2/10+ ... + 10^Ln/10)
L = 10 log (109,4+ 108,4 + 106,8) = 94 dB

2.2 Vyhodnocení

Výpo tem bylo potvrzeno, že nejvíce hlukov náro nou etapou bude založení
stavby s nasazením t žké mechanizace a to hlavn  p i spolup sobení vrtné soupravy
Bauer BG 20H, která bude provád t vrtané piloty a kolového rypadla Caterpillar
M322D, které bude dopravovat armokoše pro výztuž pilot.

Vypo tené hodnoty jsou hladiny hluku, které stavební stroje vydávají. Tato
hladina hluku je v bezprost ední blízkosti stroj , postupným oddalováním sm rem k
m enému místu tato hladina klesá.

3 HYGIENICKÉ LIMITY

Hygienické limity upravuje na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví
p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Hladina se ur í sou tem základní hladiny
akustického tlaku LAeq,T a korekce p ihlížející ke druhu chrán ného prostoru, a
rozlišením denní a no ní doby.

Druhy chrán ného prostoru:
- chrán ný venkovní prostor,
- chrán ný venkovní prostor staveb,
- chrán ný vnit ní prostor staveb,
- pracovišt .

V p ípad výpo tu hygienického limitu pro výstavbu bytového domu B bude
uvažován chrán ný venkovní prostor staveb. Chrán ným venkovním prostorem staveb
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se rozumí prostory do 2 m okolo bytových a rodinných dom , staveb pro školní a
p edškolní výchovu a pro zdravotní a sociální ú ely. Limitní hodnoty jsou uvedeny v
tabulce.
druh denní (6:00 - 22:00) no ní (22:00 - 6:00)
chrán ný venkovní prostor staveb 50 dB 40 dB
Tab. 36: Limitní hodnoty - chrán ný venkovní prostor

Práce na stavb jsou stanoveny v denní dob od 7:00 - 16:00, tedy 8 hodinová
pracovní doba.

posuzovaná doba korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Tab. 37: Korekce

Pro obytné objekty zájmového území byly pro ú ely hodnocení stavu
akustických limit v chrán ném venkovním prostoru staveb ovliv ovaném hlukem ze
stavby uvažovány tyto hygienické limity:

LAeq,T = 50 + 15 = 65 dB

4 VÝPO TY

4.1 Postup výpo tu

Pro výpo ty hluku byl použit výpo tový program Hluk+ 2010. Program
umož uje nejen výpo et hladiny hluku v ur itých zájmových bodech, ale i vykreslení
modelovaného prost edí. Použitá verze programu má pracuje s novelou metodiky pro
výpo et hluku ze silni ní dopravy z roku 2004 a 2011, funguje tedy dle platných
na ízení vlády 272/2011 Sb., a 258/2000 Sb. Vypo tené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A jsou uvád ny pro výpo tové modely s p esností výsledk výpo tu
± 2 dB. Výpo ty hladin akustických tlak A ve zvolených výpo tových bodech byly
provedeny dle následujícího vztahu:

LpA2 = LpA1 + 20 log r1 / r2

LpA1 udaná hladina akust. tlaku A v r1 od stroje [dB],
LpA2 hladina akust. tlaku A v r2 (x m) od stroje [dB].

Výpo et ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v intervalu stavební innosti
od jednotlivých zdroj  hluku a v jednotlivých etapách výstavby se ídí, dle vzorce:

LpAeqs = 10 log ( ts / ta )*10 0,1 LpAs

LpAeq ekviv. hladina akust. tlaku A ve výpo tovém bod od stroje S [dB],
ts doba používání stroje nebo za ízení S b hem pracovní doby [min],
ta doba trvání hluku ze stavební innosti [min],
LpA hladina akust. tlaku ve výpo tovém bod  od stroje S [dB].
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Celková ekviv
zdroj hluku v dob
vypo tena podle vzor

LpAeqa= 10 log

LpAeqa ekviv. h
asové

4.2 Výpo tové

Referen ní vý
p ed fasádou obytn
výpo tových bodech
terénem. Terén mezi
odrazivý a to s ohled
Umíst ní výpo tovýc

. bodu
1, 2, 3 
4,5
6
7, 11 
8
9, 10 
12

Tab. 38: Výpo

Obr. 87: Modelace izofon

vrhem opat ení

tového domu ve Dvo e Králové nad Labem

valentní hladina akustického tlaku A ve výpo
trvání stavební innosti (tj. v dob od 7:00

rce:

 10 0,1 LpAeqi

hladina akust. tlaku A od provozu jednotlivého s
vém intervalu pracovní innosti ta [min].

body

ýpo tové body pro hodnocení velikosti hluku
ných objekt . Ekvivalentní hladiny akus
byly po ítány vhledem k charakteru zástavb
i budovaným objektem a chrán nou zástavbou
dem na zpevn né plochy a zástavbu v okolí
ch bod je uvedeno v tabulce.

popis výška o
bytový d m A

objekt
sklad
servis
dílna
sklad
k lna

tové body

fon
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tovém bod od všech
do 21:00 hodin) byla

ho stroje (z po tu n) v

uku byly umíst ny 2 m
kustického tlaku A ve

by ve výšce 3,0 m nad
vbou byl zvolen jako

lí budovaného objektu.

a objektu [m]
14
10
8
8
6
6
3
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Tab. 39

Maximální hodno
nejv tší blízkosti zdr
bytového domu A je v h

Obr. 88: Vykreslení izof

Vypo tené hodno
území se pohybují v
hygienickým limitem
hodin. Z tohoto d
navrženo a ve výpo t

vrhem opat ení

tového domu ve Dvo e Králové nad Labem

: Tabulka bod výpo t

hodnota akustického tlaku zvuku se nachází
roje hluku - stavebních stroj . Námi preferov
 v hlukovém rozmezí od 82,4 - 78,2 dB.

LAeq= 82,4 dB LAeq,s= 65 dB

NEVYHOVUJE

fon

hodnoty ekvivalentních hladin akustického tl
rozmezí od LAeq = 71,6 - 85 dB. Tyto hodno

m hluku LAeq = 65 dB pro stavební innost v dob
vodu uvažuji s návrhem protihlukového

tovém modelu posouzeno.
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v bod 6, který je v
ovaná východní fasáda

tlaku A v zájmovém
hodnoty se pohybují nad

dob od 7:00 do 21:00
opat ení, které bude
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5 NÁVRH

Jako ochranu
protihlukovou st nu.
vznikne v prostoru m
v tomto prostoru byl
finan ního, kdy mobil

5.1 Návrh

P i návrhu m
protihlukové st ny,
st ny. Navrženou vý
Stavba se nachází v
vb,0 = 25 m/s.

Obr. 89: Mapa v trných

Mapka v trný
Kategorie terénu v n
budovami, jejíž pr m

Obr. 90: Výpis

vrhem opat ení

tového domu ve Dvo e Králové nad Labem

 PROTIHLUKOVÉHO OPAT

 p ed nadlimitním p sobením akustického tl
Je to z d vodu, že po dokon ení výstavby

mezi bytovým domem A a B klidová zóna, kd
la ponechána jakákoli konstrukce, ale také
ilní konstrukce jsou rychleji namontovány a d

mobilních protihlukových st n je pot eba se
efektivitu umíst ní, ale také na možnost kons

ýšku m že zejména v mobilní podob ome
ve v trné oblasti íslo II, kde výchozí zákla

h oblastí

ých oblastí, ale i kategorie krajiny ur ují ma
našem p ípad je IV - oblasti s nejmén 15%

m rná výška je v tší než 15 m.

kategorií terénu
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AT ENÍ

tlaku navrhuji mobilní
by bytového domu B

kde není p ípustné, aby
z d vodu asového a

 dají se prop j it.

e soust edit na výšku
konstruk ního použití
ezit zatížení od v tru.
adní rychlost v tru je

aximální výšku st ny.
% povrchu pokrytými
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Vzhledem k v
st ny, je pot eba vyb
mezerovitého betonu,
vzdálenosti uvažovanou
navrhuji, co možná ne

Silent 5,2 v ko

Obr. 91: Tabulka výšek

Z finan ního
rozsahu 44 m a výšce

5.2 Výpo tové

Nov navrženou
možná co nejt sn ji
vzdáleností a zalome
hranice pozemku p.
komunikaci, kde bud
dopravník betonový
kus  protihlukových p

vrhem opat ení

tového domu ve Dvo e Králové nad Labem

velkému vlivu hmotnosti protihlukových panel
brat ze t í váhov rozdílných panel – panel

onu, odrazivého a lehkého. Jelikož máme
nou fasádu bytového domu A, která sahá
ejvyšší možnou protihlukovou st nu -
otevním bloku MPHS 1 600.

protihlukových st n

hlediska z ízení mobilní protihlukové st ny
ce 5,2 m je cena z ízení vypo tena ve výši 542 256 k

Obr. 92: Popis protihlukové st ny

body

nou protihlukovou st nu jsem do modelovac
za mobilní oplocení za ízení staveništ . Pos

ení mi nejlépe vyšla varianta, kdy mobilní st
. 512/1 po celé délce pozemku 4757 sm rem

bude vytvo eno zalomení, které vykryje ást v
ých sm sí. Celková délka protihlukové st ny j

h panel .
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el na celkovou výšku
s pohltivou složkou z

e v relativn krátké
á až do výšky 14 m,

y stojí 2 370 k /m2. V
 542 256 k .

acího programu umístil
ostupným navrhováním

na bude procházet od
m na sever k pozemní
vznikajícího hluku od
je  44 m, složená z 11
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Tab. 40

Zájmové body
rozmezí od 62,9 - 6
výpo tové modely s
posuzovanou fasádou
do plochy fasády. Z
dokáže zamezit nadm

Obr. 93: Vykresle

vrhem opat ení

tového domu ve Dvo e Králové nad Labem

: Tabulka bod výpo t

y . 1, 2 a 3 východní fasády bytového dom
65,0 dB. Vypo tené hodnoty akustického tla
s p esností výsledk výpo tu ± 2 dB a jsou

dou. Z vykresleného modelu je patrné, že limitn
tohoto d vodu je navržená mobilní protihlukov

dm rnému ší ení hluku vznikajícího výstavbou
LAeq= 65 dB LAeq,s= 65 dB

VYHOVUJE

lení izofon
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mu A jsou v hlukovém
aku jsou uvád ny pro

sou m eny 2 m p ed
ních 65 dB nezasahuje
uková st na funk ní a
bytového domu B.
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Obr. 94: Modelace izofon

Hluková situac
mechanizace a to hl
vypo tených hodnot
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vzhledem k up esn n

6 BILANCE

P edm tem hl
bytového domu B v
parametr stavebních
ustanovení § 30 odst.
osoba, která používá
nebo vibrací, je povi
aby hluk nep ekra ov
protihlukové opat ení

Realizací mob
požadované maximál
investorského pohledu.
nejhlu n jší etap  vý
je nutné snižovat po

vrhem opat ení

tového domu ve Dvo e Králové nad Labem

fon

ace byla vyhotovena pro nejnep ízniv jší
lavn  v co nejbližší vzdálenosti k bytovém

akustického zatížení odpovídá poskytnutým
nám, bude nutné posouzení hluku ze stav

ným vstupním podklad m.

CE

lukové situace je posouzení hluku ze stavebn
v chrán ném venkovním prostoru staveb. P
h stroj lze p edpokládat nedodržení hy
 1, zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejné

á, pop ípad provozuje stroje a za ízení, které
inna technickými, organiza ními nebo dalším
oval hygienické limity. V souladu s tímto
í v podob mobilní protihlukové st ny.

obilní protihlukové st ny se nadlimitní stav
lní hodnoty, ale to s sebou p ináší i n kolik n
du. Hlavním prvkem je prodražení výstavby. J
ýstavby, a to založení stavby na pilotách, která

po tuto relativn krátkou dobu staveništní hl
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stav nasazení strojní
mu domu A. P esnost
ým vstupním údaj m.
vební innosti upravit

bní innosti p i stavb
 P i dodržení vstupních
ygienických limit . Z
ého zdraví vyplývá, že

eré jsou zdrojem hluku
mi opat eními zajistit,
zákonem je navrženo

veništní hluk sníží na
nep íznivých initel z
Je t eba zvážit, zda p i
á bude probíhat 4 dny,
luk. Mobilní st na by
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mohla na staveništi sloužit po celou dobu výstavby, ale to by zna n navýšilo náklady
na celou stavbu, protože prop j ení v rozsahu 44 m by zvýšilo náklady o 542 256 K .

Možnost se od vybudování protihlukové ochrany odchýlit lze, a to pouze na
základ povolení vydaného p íslušným orgánem ochrany ve ejného zdraví. Orgán m že
asov omezené povolení vydat, jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou

omezeny na rozumn dosažitelnou míru. Ustanovení § 31/1 zákona . 258/2000 Sb.,
definuje, že rozumn dosažitelnou mírou se rozumí pom r mezi náklady na
protihluková nebo antivibra ní opat ení s jejich p ínosem ke snížení hlukové nebo
vibra ní zát že fyzických osob, stanovený i s ohledem na po et fyzických osob
exponovaných nadlimitním hlukem, i vibracím.

Ze všech t chto známých fakt  p edn navrhuji, aby zhotovitel podal žádost o
povelení p ekro it nastavené hygienické limity s doložením vysv tlení. Z následného
rozhodnutí p íslušného orgánu bude vycházet kone né ešení. Pokud orgán ochrany
ve ejného zdraví vydá asov omezené povolení o p ekro ení hygienických limit ,
navrhuji alespo konzultaci mezi zhotovitelem a obyvateli bytového domu A, kdy
zhotovitel seznámí obyvatele s celkovým pr b hem a možnými riziky, p edevším se
vznikajícím staveništním hlukem b hem výstavby.
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Záv r

Záv rem diplomové práce bych rád konstatoval, že byl navržen co možná
nejefektivn jší, stavebn technologický postup pro výstavbu bytového domu B ve
Dvo e Králové nad Labem. Cílem bylo navrhnout ne zcela používané technologické
postupy p i dodržení všech bezpe nostních podmínek a kvality výstavby. Byly
dodrženy nutné postupy provád ných prací v závislosti na asovém a finan ním faktoru
a také dodrženy všechny ekologické limity.

V rozsahu daném zadáním jsem nejprve zpracoval pr vodní a souhrnnou
technickou zprávu, v souladu s ú innými právními p edpisy. Následn prob hl návrh
za ízení staveništ s výpo tem všech d ležitých zdroj v podob staveništních p ípojek,
kontejner a navržení skládek materiál  b hem ur itých etap. Navrhl jsem stavební
stroje, kterými zhotovitelská i smluvené firmy z okolí doopravdy disponují, spolu s
návrhem a posouzením stabilního v žového je ábu.

V rámci zahájení spodní stavby bylo t eba nejprve zpracovat technologický
p edpis pro vrtané piloty. Zvolil jsem technologii CFA, která umož uje betonáž pilot
bez nutnosti dalšího pažení st n, což nejen zvyšuje efektivitu práce. Následn jsem se
zam il technologickým p edpisem na zpracování zateplovacího systému budovy s
popisem stavby lešení. Technologické p edpisy jsou dopln ny kontrolními a zkušebními
plány spolu s plánem bezpe nosti a ochrany zdraví.

Z d vodu uzav eného prostoru okolo staveništ , kde je v t sné blízkosti stávající
zástavba, bylo v modelovacím programu Hluk+ zjišt no, že probíhající výstavbou by
byly p ekro eny hygienické limity. Z toho d vodu jsem navrhl opat ení v podob
mobilní protihlukové st ny, která vyhov la posouzení již zmín ného programu Hluk+.

Náplní také bylo vypracovat výkresovou ást, ve které jsou výkresy za ízení
staveništ , ze kterých je patrný vývoj a zm ny b hem výstavby. Situace jsem doplnil
schématy pojezdu stroj , ale i dopravním zna ením, které bude upraveno b hem stavby.
Dále výkresová ást popisuje ideální bilance asového plánu s nasazením pracovník a
mechanizací, která je podrobn roz len na pro hlavní, i smluvené dodavatele
stavebních prací.

Vypracováním diplomové práce jsem byl obohacen o zkušenosti s prací
v programech, které jsou asto používané ve stavební praxi. Získal jsem nové
v domosti a kontakty, které jsou pro m impulzem v dalším rozvoji ve stavebním
oboru.
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