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Abstrakt 
Hlavní náplní mé diplomové práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní a 
vrchní hrubé stavby polyfunkčního domu v Pardubicích. Výkopové a základové práce 
probíhají v sekci A, B1 a B2. Založení polyfunkčního domu je navrženo hlubinné na 
vrtaných pilotách. Vrtané piloty jsou podporou železobetonového monolitického 
základového roštu, tvořeného ze základových pasů a patek. Nosnou konstrukci objektu 
tvoří železobetonový monolitický skelet, který je složen z deskových stropů vynášených 
pomocí sloupů a zdí. Obvodové zdivo vyzdívané mezi prvky skeletu je z cihelných 
bloků. Práce obsahuje technickou zprávu, návrh zařízení staveniště, časový a finanční 
plán, technologické předpisy, protiradonová opatření, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bilanci hlavních zdrojů, vybrané konstrukční 
detaily, návrh strojní sestavy, výkaz výměr. 
 
Klíčová slova 
spodní stavba, vrchní hrubá stavba, polyfunkční dům, výkopové práce, základové práce, 
sekce A, B1 a B2, vrtané piloty, základový rošt, základové pasy, základové patky, 
železobetonový monolitický skelet, deskové stropy, sloup, zeď, cihelný blok, technická 
zpráva, zařízení staveniště, časový a finanční plán, technologický předpis, 
protiradonová opatření, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
bilance zdrojů, konstrukční detaily, strojní sestava, výkaz výměr 
  
Abstract 
The main contens of the thesis is solving a construction-technological project 
substructure and the upper shell construction of a polyfunctional building in Pardubice. 
Excavation and foundation work are done in section A and B1 and B2. Drilled piles are 
foundation of a polyfunctional building. Drilled piles are support of reinforced concrete 
grillage, which are from strips foundation and foundation pads. Cast-in-place concrete 
frame is a form of load-bearing structure, which contens plate ceilings, pillars and walls. 
Peripheral masonry is from hellow clay blocks, which are between cast-in-place 
concrete frame. Diploma thesis includes technical report, plan of building side, schedule 
and the budget of the building, technological instructions, radon prevent, control and 
testing plan, safety, balance resources, selected constructional details, machinery 
composition, bill of quantities. 
 
Keywords 
substructure, the upper shell construction, polyfunctional building, excavation work, 
section A, section B1 and B2, drilled piles, grillage, strip foundation, foundation pads, 
reinforced cast-in-place concrete frame, plate ceilings, pillar, wall, hellow clay block, 
technical report, plan of building side, schedule and the budget of the building, 
technological instructions, radon prevent, control and testing plan, safety, balance 
resources, selected constructional details, machinery composition, bill of quantities 
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ÚVOD 

V mé diplomové práci se zabývám zpracováním stavebně-technologického projektu 
spodní a vrchní hrubé stavby polyfunkčního domu v Pardubicích. Spodní stavba SO01-
A se bude provádět v sekci A, B1 a B2. Dále vrchní část stavby je označována jako 
SO01-B. Založení polyfunkčního domu je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách. 
Vrtané piloty jsou podporou železobetonového monolitického základového roštu, 
tvořeného ze základových pasů a patek. Nosnou konstrukci objektu tvoří 
železobetonový monolitický skelet, který je složen z deskových stropů vynášených 
pomocí sloupů a zdí. Obvodové vyzdívané zdivo mezi prvky skeletu je z cihelných 
bloků. Ve své práci vypracuji podrobně mnou navržená protiradonová opatření a 
porovnám je s původními protiradonovými opatřeními. Hlavní náplní mé diplomové 
práce bude zpracovat přesný postup prováděných prací v závislosti na dodržení všech 
kvalitativních a bezpečnostních podmínek. Především vypracuji technologický předpis 
pro spodní stavbu a technologický předpis pro železobetonový monolitický skelet. Dále 
zpracuji návrh zařízení staveniště pro spodní stavbu SO01-A a pro vrchní hrubou stavbu 
SO01-B, časový harmonogram, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán pro 
spodní stavbu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro železobetonový monolitický 
skelet, vybrané konstrukční detaily. Celkový rozsah mé diplomové práce je dán 
přílohou k zadání od vedoucí práce paní Ing. Radky Kantové. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Akce POLYFUNKČNÍ DŮM  
 
Místo stavby Pardubice 
 k.ú.  717657 Pardubice 
 parcela 1876/4, 3873, 4091/4 
 
Druh stavby Novostavba  
 
Stupeň PD Dokumentace pro stavební řízení 
 
Datum vyhotovení PD 2015 
 
Předp. termín zahájení stavby 1. čtvrtletí r. 2016 
 
Předp. termín dokončení stavby 2. čtvrtletí r. 2018 

Identifikační údaje investora 

Investor:    VEKTOR INVESTMENT a.s. 
 
Adresa:    Smilova 386, Pardubice 530 02 

               Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

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

     tel:  491 401 611 
fax: 491 420 817 

      e-mail: nachod@atsunami.cz 
     IČO 48151122, DIČ CZ48151122 

 
Statutární zástupce:   Ing.arch. Aleš Krtička, jednatel společnosti 

     ČKA 00 745 
 
Zodpovědný projektant:  Ing.arch. Aleš Krtička, jednatel společnosti 
  ČKA 00 745 
 
Architektonická řešení:  Ing. Arch. Markéta Krejčí, Ing. Arch. Aleš 

Krtička, Ing. Arch. Jana Severová, Ing. 
Arch. Petr Šebestík 
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Stavební řešení:                               Ing. Magdalena Raclová, Ing. David     
Hamza, Ing. Ivan Štefan  

 

2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A 
ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Výstavba polyfunkčního domu bude provedena na pozemcích výhradně ve vlastnictví 
investora jižně od městského centra v Pardubicích v blízkosti železničního koridoru, 
(k.ú. Pardubice, Pardubický kraj). Objekt je situován v kombinaci průmyslové, správní 
a bytové zástavby městské části Zelené Předměstí. 
 
Tab. 1. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 
Parcely dotčené vlastní výstavbou 
parcela vlastník druh pozemku 
1876/4 VEKTOR INVESTMENT a.s., 

Smilova 386, Zelené předměstí, Pardubice, 530 02  
zastavěná plocha a 
nádvoří 

3873 VEKTOR INVESTMENT a.s., 
Smilova 386, Zelené předměstí, Pardubice, 530 02 

ostatní plocha 

4091/4 VEKTOR INVESTMENT a.s., 
Smilova 386, Zelené předměstí, Pardubice, 530 02 

ostatní plocha 

Sousední parcely 
1779 KÁVOVINY akciová společnost  

Jana Palacha č.p.515, Zelené Předměstí,  
Pardubice, 532 32   

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.1876/3 BERTH a.s.   
K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí,  
Pardubice, 530 02 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

2511/42 BERTH a.s.   
K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí,  
Pardubice, 530 02 

ostatní plocha 

2513/22 KÁVOVINY akciová společnost  
Jana Palacha č.p.515, Zelené Předměstí,  
Pardubice, 532 32   

zahrada 

2520/1 KÁVOVINY akciová společnost  
Jana Palacha č.p.515, Zelené Předměstí,  
Pardubice, 532 32   

ostatní plocha 

4091/1 BERTH a.s.   
K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí,  

ostatní plocha 
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Pardubice, 530 02 
4091/2 KÁVOVINY akciová společnost  

Jana Palacha č.p.515, Zelené Předměstí,  
Pardubice, 532 32   

ostatní plocha 

 

3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

a. Provedené průzkumy a měření na pozemku, výchozí 
podklady: 

• Zadávací dokumentace investora, zápisy z jednání 
• Studie – návrh stavby (Atelier Tsunami s.r.o., 05/2015) 
• Dokumentace pro územní rozhodnutí (Atelier Tsunami s.r.o., 06/2015) 
• Výškopisné a polohopisné zaměření řešeného území (GEOMÍRA Pardubice) 
• Fotodokumentace řešeného území a staveb na něm (Atelier Tsunami s.r.o., 

05/2015) 
• Kopie katastrální mapy v místě objektu, informace o parcelách z KN 
• Podklady o průběhu inženýrských sítí v prostoru staveniště od jednotlivých 

správců sítí 
• Územně plánovací dokumentace ( územní plán města Pardubic) 
• Geologický průzkum (RNDr. Zdeněk Šafránek v srpnu 2015) 
• Posudek o hodnocení radonového indexu pozemku (Jarmila Marková - 

Radonový servis, 08/2015) 
 
V souladu s hodnocením základových půd z hlediska pronikání radonu do budov byl 
stanoven střední radonový index pozemku. 

b. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Návrh objektu respektuje regulativy pro zástavbu lokality na spravedlnosti, které 
stanovilo Oddělení územního plánování stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic.  
Urbanistické řešení vychází z konfigurace stávajícího terénu a z vazeb na existující 
dopravní síť a charakter stávající okolní zástavby.  
Polyfunkční dům bude dopravně přístupný z východní strany ulice Rokycanova. 
Parkovací místa pro polyfunkční dům bude zajištěno podzemním dvoupodlažním 
parkovištěm, které se bude nacházet na západní straně pozemku. 
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Napojení objektu na rozvody medií bude provedeno novými přípojkami z veřejných 
řádů technické infrastruktury, které jsou převážně v dosahu v ulici Rokycanova. V 
objektu budou běžné zařizovací předměty na sociálním zázemí.  
Zdrojem tepla objektu bude systém centralizovaného vytápění města (CZT) napojený na 
Elektrárnu Opatovice. Stávající výměník umístěný na pozemku bude nahrazen novým 
umístěným v rámci navrhovaného objektu. 
 
Novostavba bude napojena na: 
jednotnou kanalizaci DN 600/900  
vodovodní řad  DN 100  
horkovod 2xDN 350  
podzemní vedení VN 35kV 
telefonní vedení  
 
Přípojka vodovodní: 
Zdrojem pitné a požární vody pro polyfunkční dům bude veřejný vodovod DN 100, 
který je veden v ulici Rokycanova. Pro zásobování areálu je navržena nová vodovodní 
přípojka DN 80, která bude napojena na veřejný vodovod. Měření potřeby vody bude 
v místě napojení, kde je navržena nová monolitická šachta. 
 
Přípojka kanalizační: 
Odpadní vody budou odvedeny novou areálovou kanalizací do stoky DN 600/900, která 
je vedena v ulici Rokycanova. Pro napojení na stoku je navržena nová kanalizační 
přípojka DN 300, která bude napojena do stávající stoky. V místě napojení je navržena 
monolitická šachta na stávající stoce DN 600/900. 
 
Přípojka horkovodu: 
Připojení polyfunkční budovy bude provedeno ve stávající šachtě vybudováním nové 
horkovodní přípojky. Přípojka DN50-65 bude vedena částečně ve stávající trase 
přípojky a bude provedena z před-izolovaných ocelových trubek ISOPLUS. Přípojka 
bude ústit v předávací stanici polyfunkčního domu umístěné v 1.NP. 
 
Přípojka VN: 
Připojení bude provedeno ze stávajícího podzemního vedení VN, vedeného na pozemku 
investora. Pro napojení objektu bude zbudována trafostanice umístěná na západ od 
novostavby. Na fasádě bude umístěna pojistková skříň. 
 
Telefonní přípojka:  
Předpokládaná potřeba deseti telefonních přípojek bude naplněna ze stávajícího a 
eventuelně nového rozvodu O2.  Nové přípojky budou součástí projektové dokumentace 
poskytovatele O2. Přípojky budou zakončeny na fasádě objektu v typové rozvodnici. 
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4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy jsou 
zpracovány v projektové dokumentaci. 

5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Výstavba polyfunkčního domu je navržena v souladu s ČSN a příslušnými obecnými 
technickými požadavky na výstavbu. 

6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 
PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Výstavba dodržuje platnou územně plánovací dokumentaci města Pardubic.  
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení byla zpracována v souladu s dokumentací 
k územnímu rozhodnutí. 

7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA 
SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Napojení objektu na rozvody medií bude provedeno novými přípojkami z veřejných 
řádů technické infrastruktury z ulice Rokycanova. Připojení polyfunkční budovy na 
horkovod bude proveden ve stávající šachtě vybudováním nové horkovodní přípojky. 
Přípojka DN50-65 bude vedena částečně ve stávající trase přípojky. Na pozemku 
investora, mimo prostor určený k zastavění objektem i dvoupodlažním parkovištěm, se 
nachází horkovod a podzemní vedení VN. Přímo v prostoru staveniště objektu se 
nachází odvodňovací kanál a část větve kanalizace – pravděpodobně přípojka. Obojí 
napojeno na jednotný kanalizační řád města. Protože je zřejmé, že při zakládání stavby 
dojde ke kolizi, bude provedeno zaslepení příp. odstranění odvodňovacího kanálu i 
kanalizační větve. Z průběhu sítí je zřejmé, že se jedná o jejich koncovou polohu a že 
byly využívány pouze pro vsak na pozemku investora, a proto je toto řešení možné.  
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Stavební parcely jsou v současnosti využívané jako zpevněné plochy. V prostoru nejsou 
žádné nezpevněné plochy. Výstavbou proto nedojde k dotčení zemědělského půdního 
fondu a nebude ani prováděná skrývka kulturních vrstev. V prostoru staveniště se 
nenachází žádná trvalá vzrostlá zeleň k vykácení. 

8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ 
POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 

Průběh legislativního procesu určuje předpokládaný termín zahájení výstavby. Zahájení 
výstavby objektu SO01 se předpokládá v březnu 2016 neprodleně po nabytí právní moci 
stavebního povolení. Termín dokončení hrubé výstavby je přepokládán ve 2. čtvrtletí 
2018. Do provozu na základě kolaudačního souhlasu bude stavba uvedena jako jeden 
celek. 

9. STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ 
STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, 
DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE  BUDOVY  
BYTOVÉ ČI  NEBYTOVÉ V M2,  A O POČTU BYTŮ 
V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH 

Celkový obestavěný prostor    Polyfunkční dům 26 964 m3  
 
Kapacita stavby, užitná plocha  1. NP určeno pro obchody, 

989,22 m2 
  2.-4. NP určeno pro ordinace, 
  2 654,53 m2 
  5.-6. NP určeno pro kanceláře, 
 1 756,42 m2 
 7. NP určeno pro služební byty 
  679,13 m2 
 
Počet bytových jednotek 8 bytů 
 
Obytná plocha bytových jednotek 679,13 m2 

 
Užitná plocha nebytových jednotek 5 400,17 m2 
        
Celková zastavěná plocha    1 221,5 m2 



Průvodní zpráva 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích                                                   21 
 

 
Celková zastavěná plocha    4 050,5 m2 
včetně komunikací 
a zpevněných ploch      
 
Předpokládané náklady objektu SO01   188 478 360,- Kč 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a. zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně 
historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Navržený polyfunkční dům se nachází v ulici Rokycanova v Pardubicích.  Lokalita je 
situována jižně od městského centra. Charakter území je ovlivněn blízkostí železnice a 
městského centra. Nachází se zde kombinace průmyslové, správní a bytové zástavby. 
Měřítko staveb je velmi různorodé. Přístup k objektu je možný z východní strany z ulice 
Rokycanova. Území je rovinné. V prostoru staveniště ani v místě realizace stavebního 
objektu se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň. Řešená stavba polyfunkčního domu je 
navržena jako samostatně stojící objekt ohraničený z východní strany ulicí Rokycanova 
a ze západní strany průmyslovým areálem. Ze severní strany ve vzdálenosti 60 m od 
pozemku investora se nachází železniční koridor. Z jižní strany jsou pouze zpevněné 
plochy. Na základě geodetického zaměření terénu je určeno výškopisné osazení objektu. 

b. urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  
pozemků s ní souvisejících 

Objekt je řešen jako sedmipodlažní protáhlý kvádr s ustupujícím sedmým horním 
podlažím – delší rozměr je kolmý na ulici Rokycanova – se základními půdorysnými 
rozměry cca 22m x 65m. Polyfunkční dům je nepodsklepený, zastřešený plochou 
střechou. Před prostor vstupu z ulice Rokycanova je vytvořen odebráním části objemu 
kvádru přes výšku dvou podlaží. Uliční parter je kromě vstupu tvořen obchody. 
Základní tvar domu je doplněn nepravidelně vystupujícími objemy - arkýři, které  
rozšiřují plochy pracovišť a zároveň rozehrávají fasády domu. Barevné řešení vnějšího 
vzhledu domu je založeno na kontrastu sytě barevné fasády základního objemu a 
neutrální světlé barvy vystupujících objemů. Orientace domu vychází z pravoúhlé 
geometrie uliční struktury. Současně je dům rovnoběžný se železnicí, což podtrhuje 
dynamiku protáhlého objemu stavby. 
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c. technické řešení s popisem pozemních staveb a 
inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

Jedná se o novostavbu se sedmi nadzemními podlažími, bez suterénu, půdorysného 
rozměru cca 68 x 22 m. Jednotlivá podlaží jsou v podélném i v příčném směru 
vertikálně nepravidelně odskakována. 
Založení skeletu objektu je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách průměru 620 – 900 
mm z betonu C30/37 XA2. Na hlavice pilot jsou uloženy monolitické železobetonové 
základové pasy a patky z betonu C30/37 XA2, podporující sloupy, stěny, schodiště a 
zděný obvodový plášť.  
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet z betonu C25/30-
XC1, výztuže 10500 (R). Jedná se o deskové stropy vynášené pomocí sloupů    
čtvercového a kruhového průřezu. Poslední 7. NP je provedeno ve zmenšené části 
půdorysu. 
Svislé nosné konstrukce skeletu tvoří železobetonové monolitické sloupy čtvercového 
průřezu (400 x 400 mm), obdélníkového průřezu (400 x 250 mm) a kruhového průřezu 
(450 mm). V prostoru hlavního schodiště, sdružených výtahových šachet a okrajů 
objektu jsou sloupy nahrazeny železobetonovými stěnami tloušťky 250 mm. Dva nosné 
sloupy u východního vstupu do objektu se na základě geodetického zaměření nacházejí 
na horkovodní šachtě páteřního rozvodu horkovodu. Bude nutno provést obkročení 
šachty pilotami při zakládání, aby nebyl horkovodní kanál zatěžován stavbou. 
Dělící a obvodové stěny budou prováděny z děrovaných keramických bloků 
vyzdívaných mezi prvky železobetonového skeletu. Obvodové stěny jsou uvažovány 
tloušťky 250 mm z cihel Porotherm 24 P+D na MVC 2,5. 
Prostorové ztužení objektu zajišťují podélné a příčné železobetonové stěny tloušťky 250 
mm umístěné ve střední části objektu v prostoru hlavního schodiště a sdružených 
výtahových šachet. Příčné stěny jsou umístěné na krajích objektu. 
Hlavní schodiště je navržené železobetonové s podestami uloženými do schodišťových 
stěn. Boční únikové schodiště je navrženo ocelové, přikotvené ke konstrukci skeletu 
v úrovni hlavních podest.  
Zvukově izolační příčky tloušťky 250 mm jsou uvažovány z cihel Porotherm 24 AKU 
na MVC 2,5. Stěny menších tlouštěk jsou uvažovány z příčkovek Porotherm 8 (11,5) 
P+D na MVC 2,5. V prostorech s požadavkem na dispoziční variabilitu budou příčky 
sádrokartonové. 
Obvodové zdivo vyzdívané mezi prvky skeletu bude opatřeno kontaktním zateplením 
z desek z minerální vlny s tenkovrstvou omítkou s hydrofobním nátěrem. Obdobnou 
úpravou budou opatřeny i převislé železobetonové konstrukce. 
Zastřešení objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou s atikami. Střešní 
souvrství je aplikováno přímo na železobetonové stropní desky nad 6. NP a 7. NP. 
Odvodnění střechy je řešeno pomocí vyspádování ploch k vnitřním vpustím a pásovým 
žlabům. Část ploch nad 6. NP je řešena jako pochůzná. Ostatní plochy zastřešení jsou 
řešeny jako nepochůzné. 
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Střešní terasy u bytů budou mít pochozí vrstvu z impregnovaného dřeva. Oplechování 
bude provedeno z titanzinkového plechu. Prosklení přízemní části je tvořeno izolačními 
dvojskly opatřenými protisluneční fólií a kotveno do hliníkových rámů. Okenní výplně 
jsou navrženy jako izolační dvojskla v hliníkových rámech a budou stíněny 
exteriérovými hliníkovými žaluziemi. V objektu budou instalovány dva trakční osobní 
výtahy bez strojovny firmou Výtahy Pardubice. Podlahy na chodbách a ve společných 
prostorách budou z keramické dlažby. V ordinacích a kancelářích jsou uvažovány 
povlakové podlahy (PVC, marmoleum, linoleum). Veškeré instalace a rozvody 
předpokládáme z kvalitních materiálů s dlouhodobou životností, minimální údržbou a 
důslednou možností měření a regulace spotřeby všech medií. 

d. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní obsluha objektu je zajištěna z východní strany z ulice Rokycanova. Tato ulice 
je slepá, a z tohoto důvodu se nepředpokládá, že výstavba bude omezovat provoz. 
Parkování pro novostavbu polyfunkčního domu je navrženo v západní a severní části 
parcely. Východně jsou navržena pouze 3 parkovací stání pro invalidy. Parkovací a 
odstavná stání byla stanovena celkovým počtem 116 parkovacích stání. Pro parkování 
osobních automobilů pro objekt polyfunkčního domu bude vybudován objekt SO02- 
podzemní dvoupodlažní parkoviště, řešené jako patrové parkoviště dopravně napojené 
na ulici Rokycanova. Celková kapacita objektu je 103 stání, z toho 52 v 1.PP a 51 
v 1.NP. Další parkovací stání jsou umístěna na ulici Rokycanova a v prostoru dvora – 
celkem 13 míst. Umístění komunálního odpadu je v prostoru nádvoří vedle v sousedství 
objektu SO02 – Podzemního dvoupodlažního parkoviště, pod přístřeškem na zpevněné 
ploše v západním rohu areálu. Napojení objektu na rozvody medií bude provedeno 
novými přípojkami z veřejných řádů technické infrastruktury, které jsou v dosahu 
v ulici Rokycanova. Pro zásobování areálu pitnou vodou je navržena nová vodovodní 
přípojka DN 80 s vysazeným novým hydrantem. Odpadní vody budou odvedeny novou 
areálovou kanalizací do stoky DN 600/900, která je vedena v ulici Rokycanova. Pro 
napojení na stoku je navržena nová kanalizační přípojka DN 300, která bude napojena 
do stávající stoky. Připojení VN bude provedeno ze stávajícího podzemního vedení VN, 
vedeného na pozemku investora. Pro napojení objektu bude zbudována trafostanice 
umístěná na západ od novostavby. Na fasádě bude umístěna pojistková skříň. Připojení 
horkovodu bude provedeno ve stávající šachtě vybudováním nové horkovodní přípojky. 
Přípojka DN50-65 bude vedena částečně ve stávající trase přípojky a bude provedena 
z před-izolovaných ocelových trubek ISOPLUS. Telefonní přípojka bude napojena na 
stávající telefonní vedení v ulici Rokycanova. 
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e. řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 
dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Navrhovaná komunikace spojující podzemní dvoupodlažní parkoviště pro polyfunkční 
dům a ulici Rokycanova je zařazena do sítě místních komunikací ve funkční skupině C 
(obslužné). Celková kapacita objektu pro Parking je 103 stání, z toho 52 v 1.PP a 51 
v 1.NP. Další parkovací stání jsou umístěna na ulici Rokycanova a v prostoru dvora – 
celkem 13 míst. Hlavní vjezd do areálu je z východní strany. Objekt se nachází na 
rovinném v nepoddolovaném území. 

f. vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Na pozemcích investora se nevyskytují žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň trvalejšího 
charakteru. Odpady směsných obalů budou především vznikat běžným provozem 
stavby. Nicméně také vzniká tříděný směsný komunální odpad, který bude odvážen 
specializovanou firmou. Odpad z provozů polyfunkčního domu bude tříděn a předáván 
k likvidaci oprávněným osobám. Zejména se bude jednat o komunální odpad. Ten bude 
likvidován běžným způsobem – samostatně shromaždován a ukládáním do sběrných 
nádob (popelnic) se svozem k likvidaci. Prostor pro umístění komunálního odpadu je 
v prostoru nádvoří vedle v sousedství objektu SO02 Podzemního dvoupodlažního 
parkoviště, pod přístřeškem na zpevněné ploše v západním rohu areálu. Provozovatelé 
objektu si smluvně zajistí odvoz a likvidaci odpadu. Organický odpad z kavárny bude 
skladován v uzavíratelných nádobách a po každé směně bude ihned odvážen k likvidaci. 
Kromě výše uvedených odpadů bude docházet k produkci běžného zdravotnického 
odpadu vč. léčiv. Ten bude shromaždován a ukládán do k tomu předem určených nádob 
a shromaždován v určeném prostoru v 1.NP, odkud bude průběžně odvážen firmou 
s oprávněním k likvidaci takového odpadu. 
 
Provádění sanačních opatření se v průběhu stavebních prací nepředpokládá. Při 
výstavbě, vzniknou následující odpady, které byly určeny v souladu s kategorizací a 
katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb.  
 
Tab. 2. Vzniklé odpady při realizaci celé výstavby stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví katalog odpadů 
Katalogové 
číslo druh odpadu 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a 
výrobků z nich vyráběných 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
15 01 Obaly 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 08  Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 

17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 03 Uliční smetky 
20 03 99 Komunální odpad blíže neurčený 

 

Manipulace se vzniklým odpadem z realizace stavby zajistí dodavatel stavby dle 
platných předpisů. Hlavně se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin 
(N). Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány a manipulace s nimi bude 
probíhat také odděleně. Prevence nahromadění odpadů bude eliminována postupným 
odstraňováním odpadů v průběhu stavebních prací. V případě velkého množství bude 
odpad ukládán přímo na transportní vozidlo. Dále pak do plastového kontejneru a 
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plastových popelnic umístěných v prostoru staveniště, viz. výkresová část, B.4. a B.5. 
Zařízení staveniště. Dle možností budou odpady druhotně využity. Druhotné suroviny 
budou předány do sběrny. Druhotné využití nebo recyklace má přednost před jejich 
uložením na skládku. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny. O vzniklých odpadech v průběhu stavby bude 
vedena odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby budou předloženy doklady o 
způsobu likvidace odpadů nebo využití odpadů.  
Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů. Pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 
a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch je možné 
provést dekontaminaci Vapexem, který bude uschován v uzamykatelném skladovacím 
kontejneru na staveništi v průběhu výstavby. Ve výkresové části, B.4. a B.5. Zařízení 
staveniště je uvedeno umístění uzamykatelného skladovacího kontejneru. 
Odpad produkovaný z běžného provozu polyfunkčního domu bude tříděn a předáván 
k likvidaci oprávněným osobám. Zejména se bude jednat o komunální odpad. Ten bude 
likvidován běžným způsobem – samostatně shromaždován a ukládáním do sběrných 
nádob (popelnic) se svozem k likvidaci. Prostor pro umístění komunálního odpadu je 
v prostoru nádvoří vedle v sousedství objektu SO02 Podzemního dvoupodlažního 
parkoviště, pod přístřeškem na zpevněné ploše v západním rohu areálu. Provozovatelé 
objektu si smluvně zajistí odvoz a likvidaci odpadu. 
Organický odpad z kavárny bude skladován v uzavíratelných nádobách a po každé 
směně bude ihned odvážen k likvidaci.   
Kromě výše uvedených odpadů bude docházet k produkci běžného zdravotnického 
odpadu vč. léčiv. Ten bude shromaždován a ukládán do k tomu předem určených nádob 
a shromaždován v určeném prostoru v 1.NP., odkud bude průběžně odvážen firmou 
s oprávněním k likvidaci takového odpadu. 

Stavba bude splňovat Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

g. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací 

V souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je zabezpečen provoz polyfunkčního domu 
pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt bude 
bezbariérově přístupný dvěma vstupy v prostoru 1.NP. Jednotlivá podlaží jsou 
bezbariérově přístupná pomocí výtahů (1.NP až 6.NP). Výtahy budou uzpůsobeny 
v souladu s podmínkami dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., s ohledem na pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  Pro pohyb těchto osob budou uzpůsobeny i 
chodby a šířky dveří. V těchto patrech (1.NP až 6.NP) budou umístěny i bezbariérové 
WC splňující požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Bezbariérově není přístupné jen 
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poslední 7.NP s bytovými jednotkami, kde se neuvažuje s užíváním osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt SO02 Podzemní dvoupodlažní 
parkoviště bude sloužit jako parkovací plochy pro polyfunkční dům. Patrové parkoviště 
je bezbariérově přístupný – 1.NP rampou pro pěší přímo z dvorního prostoru. Prostor  
1.PP je uvažován jako parkoviště pro zaměstnance a nejsou zde uvažována vyhrazená 
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tento prostor není určen pro jejich 
pohyb. Šest parkovacích míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je 
navrženo blíže u vstupů do objektu polyfunkčního domu v prostoru zpevněných ploch. 

h. průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do projektové dokumentace 

Geologický průzkum zpracoval RNDr. Zdeněk Šafránek v srpnu 2015. Stavební 
pozemek je v prostoru stávající zástavby a byla z části zastavěna a z části využívána 
jako prostor mototechny. Proto se v nejsvrchnějších vrstvách nacházejí vrstvy navážek 
(škvára, popel, hlína atd.) Tyto vrstvy sahají cca do hloubky 2,2 m od stávajícího terénu 
a jsou převážně 2. nebo 3. třídy těžitelnosti. Pod touto vrstvou se do hloubky cca 7-8 m 
nacházejí souvrství štěrkopísků. Jedná se o proměnlivě hlinité, méně ulehlé písky, 
štěrky. Mezi těmito uloženinami se mohou nacházet i vrstvy měkkých jílů.  Vrstvy 
tohoto souvrství jsou 2. třídy těžitelnosti. Pod vrstvami štěrků se nacházejí skalní vrstvy 
tvořené slínovci. Do hloubky cca 10-11 m zvětralé, hlouběji navětralé a od hloubek 
12,5-13,0 m méně navětralé.  Tyto vrstvy jsou převážně 4. třídy těžitelnosti, vrstvy 
méně navětralé pak 5. třídy těžitelnosti. Štěrkopískové souvrství je spojitě zvodněné 
mělkou podzemní vodou s volnou hladinou okolo 3,0 m pod terénem. Zvodnělá je i 
povrchová partie slínovcového podloží. Oba kolektory spolu hydraulicky komunikují. 
Chemismus podzemní vody je ovlivněn antropogenní činností, projevující se nezvykle 
vysokou zásaditostí. Podzemní voda vykazuje vysokou agresivitu na beton s obsahem 
kysličníku uhličitého. Znečištění podzemních vod ropnými uhlovodíky vymizelo a 
nebylo senzoricky pozorováno. 
Radonový průzkum zpracovala Jarmila Marková v květnu 2015. Radonový index 
pozemku byl stanoven dle atomového zákona č.18/1997Sb. jako střední.  Při výstavbě je 
proto nutné navrhnout a provést protiradonová opatření dle ČSN 730601. Jako ochrana 
proti působení zemní vlhkosti bude provedeno asfaltové hydroizolační souvrství, které 
bude zároveň plnit funkci protiradonové izolace.  
Dále bylo provedeno geodetické měření projektantem. Výše uvedené průzkumy a 
měření byly zapracovány do PD. 
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i. údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický 
referenční polohový a výškový systém 

Pro výškové vytyčení objektu, přípojek a ploch byla stanovena výšková úroveň 
±0,000=221,070 m n.m. – výškový systém Balt po vyrovnání. Tato úroveň je uvažována 
jako úroveň podlahy v 1.NP v Polyfunkčním domu. Polohopisně bude objekt vytyčen 
v souřadnicovém systému JTSK dle situačního výkresu. Jako hlavní vytyčovací a 
výškový bod je uvažován styk parcel 4091/1, 4091/4 a 2520/1. Vytýčení os objektu 
provede geodetická firma dle vytyčovacího výkresu. Vytýčení bylo provedeno v rámci 
spodní stavby. 

j. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 

Polyfunkční dům v Pardubicích je rozdělen na část stavby SO01-tento stavební objekt je  
předmětem diplomové práce a dělí se na spodní stavbu SO01-A a horní stavbu SO01-B. 
Dále část podzemního dvoupodlažního parkoviště SO02. Součástí stavby jsou přípojky 
inženýrských sítí - SO03 přípojka vody, SO04 přípojka elektřiny, SO05 přípojka 
kanalizace, SO06 přípojka horkovodu, SO07 přípojka telefonu, SO08 komunikace. 
Stavba neobsahuje žádné technologické provozní soubory. 

k. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí 
stavby před negativními účinky provádění stavby a po 
jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavební práce budou probíhat na pozemcích investora, kde bude i dostatečný prostor 
pro zařízení staveniště. Plocha staveniště je přístupná z komunikace v ulici Rokycanova. 
Nejsou proto vznášeny žádné požadavky na uvolnění okolních pozemků nebo objektů a 
nedojde ani k žádným déletrvajícím záborům veřejného prostranství. K částečnému 
omezení provozu v ulici Rokycanova dojde pouze na chodníkovém pásu přilehlém ke 
staveništi. V době provádění přípojek, dvou venkovních sloupů v sekci B1 a B2 a nově 
budovaných zpevněných ploch pak z části v prostoru přilehlé vozovky. Tyto práce však 
budou minimálního rozsahu a budou prováděny tak, aby dopad na provoz byl 
minimalizován. Po celou dobu stavebních prací bude zajištěn plynulý a bezpečný 
provoz k okolním nemovitostem. Stavebními pracemi nedojde k výraznému zhoršení 
životního prostředí v okolí stavby.  Při realizaci stavby bude postupováno tak, aby byl 
minimalizován dopad stavebních a montážních prací na okolí. Jedním z výraznějších 
omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz 
vytěžené zeminy a zásobování stavby materiálem. Při realizaci stavby bude 
postupováno tak, aby byl minimalizován dopad na okolí a  budou přijata ochranná 
opatření minimalizující dopad na okolí. Vlivem stavby bude produkován směsný 
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stavební odpad. Odpad bude likvidován postupem stanoveným v programu odpadového 
hospodářství dodavatele stavby. V popelnicích bude skladován komunální odpad. 

Komplexní zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí 

Provozování stavby bez negativních dopadů na životní prostředí dotčené lokality lze 
předpokládat při dodržování všech opatření, zákonů, předpisů a vyhlášek po dobu 
realizace stavby i jejího užívání. 

l. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
pokud není uveden v části F 

V průběhu výstavby je potřeba dodržovat platné ČSN, bezpečnostní předpisy a případná 
nařízení vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. Je nutné označit ve 
shodě s příslušnými normami veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení. Musí 
být dodržen zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). Veškeré změny a odchylky lišící se od projektové 
dokumentace vzniklé v průběhu realizace stavby je nezbytné konzultovat 
s projektantem. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

Všechny konstrukce polyfunkčního domu byly posouzeny a navrženy tak, aby bylo 
zajištěno bezpečné přenesení veškerých zatížení a dalších vlivů na ně působící 
s ohledem na požadovanou životnost objektu. Polyfunkční dům v Pardubicích je 
nepodsklepená sedmi podlažní budova s ustupujícím posledním podlažím. Objekt je 
navržen z železobetonového monolitického skeletu z betonu C25/30-XC1, výztuže 
10500 (R). Obvodové stěny vyzdívané mezi prvky železobetonového monolitického 
skeletu jsou z děrovaných keramických bloků Porotherm 24 P+D na MVC 2,5. Založení 
objektu je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách průměru 620 – 900 mm. Na hlavice 
pilot jsou uloženy monolitické železobetonové základové pasy podporující sloupy, 
stěny, schodiště a zděný obvodový plášť. 
 
Základy  
Založení objektu je navrženo hlubinné. Důvodem je geologický profil – cca 1,35 – 2,15 
m navážek a dále velká bodová zatížení skeletové konstrukce objektu. Základové 
konstrukce tvoří základové patky a základové pasy ze železobetonu, podporované 
vrtanými pilotami průměru 620 mm až průměru 900 mm opřenými do vrstvy slínovce 
třídy R4 až R3. Pilotovací úroveň je uvažována na úrovni -0,650. 
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Stropy  
Nosnou konstrukci tvoří spojité deskové železobetonové monolitické stropy z betonu 
C25/30-XC1, výztuže 10500 (R), vynášené pomocí sloupů čtvercového a kruhového 
průřezu. 
   
Obvodové stěny  
Obvodové stěny vyzdívané mezi prvky železobetonového monolitického skeletu jsou 
z děrovaných keramických bloků Porotherm 24 P+D na MVC 2,5.   
 
Střecha  
Zastřešení objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou s atikami. Střešní 
souvrství je aplikováno přímo na železobetonové stropní desky nad 6.NP a 7.NP. 
Odvodnění střechy je řešeno pomocí vyspádování ploch k vnitřním vpustím a pásovým 
žlabům. Část ploch nad 6.NP je řešena jako pochůzná - terasy. Ostatní plochy zastřešení 
(včetně arkýřů)  jsou řešeny jako nepochůzné. 
 
Schodiště  
Hlavní schodiště je navržené železobetonové s podestami uloženými do schodišťových 
stěn. Boční únikové schodiště je navrženo ocelové, přikotvené ke konstrukci skeletu 
v úrovni hlavních podest. 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  

Požární bezpečnost není předmětem diplomové práce, nicméně požárně bezpečnostní 
řešení je obsaženo v samostatné požární zprávě, která je přiložena k projektu ke 
stavebnímu povolení. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  

Zdrojem tepla objektu bude systém centralizovaného vytápění města (CZT) napojený na 
elektrárnu Opatovice (International Power Opatovice a.s.). Umístění předávací stanice 
bude v 1.NP. Sekundární teplotní spád na výměníku bude volen 80/60ºC, 0,6MPa. 
Předávací stanice bude tvořena deskovým výměníkem se zapojením dle požadavků 
dodavatele tepla. Navrhované parkoviště o kapacitě 116 parkovacích stání (včetně 
rezervy) bude mít přibližně 2/3 parkovacích míst vyhrazených pro zaměstnance, tzn. 
celodenní dlouhodobé stání. Zbylá místa jsou určena pro krátkodobé parkování pacientů 
(do 2h). Předpokládá se, že navýšení provozu se povolené emisní limity nepřekročí. 
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V průběhu stavebních prací budou stavební stroje se spalovacími motory používány jen 
v případech nutných pro výstavbu. Při zastavení strojů budou vypínány motory, aby 
zbytečně neznečišťovali ovzduší. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Při každém výjezdu vozidla ze staveniště musí být vozidlo očištěno, aby nedocházelo ke 
znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění veřejné komunikace musí dojít 
k okamžitému odstranění znečištění a dále pak zajistit průběžné kropení a čištění 
příjezdových komunikací. Vozidla určené k dopravě sypkých materiálů musí používat 
plachty k zakrytí materiálu. Kropení staveniště bude zajištěno v případě nadměrné 
prašnosti nebo bouracích prací. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod, 
zejména znečištěním vod odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních prostředků, 
stavebních strojů nebo splachováním bláta. Odvádění dešťových vod z provozních, 
výrobních a skladovacích ploch staveniště bude zabezpečeno vhodným způsobem. 
Zabránění rozmáčení povrchů ploch staveniště bude zajištěno vhodným odváděním 
srážkových vod. 

Ochrana objektu proti vniknutí cizích osob 

Celé staveniště bude oploceno do výšky min. 1,8 m s jednou uzamykatelnou vjezdovou 
bránou, tak aby nemohli na staveniště proniknout třetí osoby. Osoby bez příslušného 
oprávnění vstupu na staveniště, si musí dohodnout u stavbyvedoucího povolení vstupu 
za doprovodu oprávněnou osobou. 

5. BEZPEČNOST  PŘI UŽÍVÁNÍ 

Stavba je navržena z materiálů a konstrukcí dle platných norem a nařízení, tudíž je 
zajištěn bezpečný provoz objektu. Navržené materiály například nevylučují škodlivé 
materiály jsou protiskluzové apod. Z hlediska bezpečnosti osob se užívání dokončené 
stavby bude řídit běžnými požadavky pro daný typ stavby. Především se bude jednat o 
ochranu před úrazem elektrickým proudem od zabudovaných zařízení elektroinstalace, 
která se bude řídit příslušnými předpisy. Bezpečnostní požární značení bude ve všech 
prostorách. Osoby s příslušným oprávněním budou obsluhovat technická zařízení. 
Veškerá ustanovení právních předpisů BOZP musí být po celou dobu realizace 
polyfunkčního domu důsledně dodržována. Jedná se tedy o zákon č. 309/2006 Sb. 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591 /2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Po ukončení výstavby polyfunkčního domu v objektu nebudou umístěny žádné stroje 
ani zařízení se zvýšenou hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly prostředí a 
vyžadovaly speciální opatření. V blízkosti novostavby na pozemku investora se uvažuje 
pouze s umístěním venkovní klimatizační jednotky v prostoru za únikovým schodištěm 
na západní fasádě, v níž je osazeno nejméně oken z celého objektu. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Hlučnost bude dále minimalizována vhodným rozmístěním 
mechanizace a strojů na staveništi, vypínáním motorů strojů mimo dobu práce. 
Zvolením modernějších strojů a mechanizmů, které nejsou tak hlučné, můžeme aktivně 
opatřit staveniště proti nadměrnému hluku a vibrací. Jako pasivní opatření můžeme 
zvolit rozmístění stavebních buněk a objektů zařízení staveniště směrem k zástavbě, 
které nám budou alespoň trochu snižovat hlučnost. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na 
hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny apod.). Práce emitující zvýšený hluk nebudou prováděny mimo 
pracovní dny a noci. Studie hlučnosti je uvedená v textové části v kapitole 5. Technická 
zpráva zařízení staveniště. Při výstavbě je nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro 
dané období stanovené dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

a. splnění požadavků na energetickou náročnost budov a 
splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody 
výpočtu energetické náročnosti budov 

Tepelně technické vlastnosti obvodového a střešního pláště jsou navrženy v souladu 
s normou ČSN 730540 - Tepelná ochrana budov. 
Předpokládaná celková roční spotřeba tepla:                                                        2030 GJ  
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8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

V souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je zabezpečen provoz v objektu pro užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt bude bezbariérově 
přístupný dvěma vstupy v prostoru 1.NP. Jednotlivá podlaží jsou bezbariérově přístupná 
pomocí výtahů (1.NP až 6.NP). Výtahy budou uzpůsobeny v souladu s podmínkami dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pro pohyb těchto osob jsou nadimenzovány dostatečné šířky 
chodeb i dveří. V těchto patrech (1.NP až 6.NP) budou umístěny i bezbariérová WC 
splňující požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Veškeré veřejně přístupné prostory, 
prostory komerce a prodeje budou přizpůsobeny k užívání i osobám se sníženou 
schopností pohybu. První a poslední schodišťové stupně budou barevně označeny. 
Komunikace, zpevněné plochy, chodníky, rampy, parkoviště – jejich sklony, provedení, 
přístupy, značení vyhrazených míst na parkovištích pro vozidla zdravotně postižených 
osob budou v souladu s výše citovanou vyhláškou. Přechody komunikací a chodníky 
budou řešeny s naváděcími pruhy a sníženou obrubou. Pro orientaci osob slabozrakých 
budou na skleněných plochách vodorovné pruhy ve výšce 1500 mm. Výškové rozdíly 
přechodů mezi jednotlivými plochami budou maximálně 2 cm. Dále budou dodrženy 
všechny ostatní bezpečnostní a orientační prvky v souladu s požadavky vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

a. povodně 

Pardubicemi protéká řeka Labe, nicméně polyfunkční objekt se nachází mimo 
záplavové území. 

b. sesuvy půdy 

Celé území je rovinné a sesuvy půdy v místě i v blízkém okolí staveniště nehrozí. 

c. poddolování 

 Území není poddolováno. 
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d. seismicita 

Seismicita v místě i v blízkém okolí nehrozí. 

e. radon 

V souladu s hodnocením základových půd z hlediska pronikání radonu do budov byl 
určený střední radonový index pozemku. 

f. Popis ochranných pásem a chráněných území dotčených 
výstavbou 

Ze severní strany se hranice staveniště lokálně dotýká ochranného pásma železniční 
tratě ČD a.s., definované vzdáleností 60 m od osy nejbližší koleje. Ochranné pásmo 
vlečky do areálu KÁVOVIN a.s. definované vzdáleností 30 m od osy koleje na stavební 
pozemek nezasahuje.  
Stávající sítě vč. vedení parovodu se nacházejí v ploše ulice Rokycanova a podél 
východní hranice staveniště. V ochranných pásmech těchto sítí budou prováděny jen 
zpevněné plochy a nové přípojky. Veškeré tyto sítě budou před zahájením prací 
vytyčeny a zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození stavebními pracemi. Při jejich 
křížení budou dodrženy požadavky prostorové normy dle ČSN 73 6005. Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Při zásazích do těchto sítí bude postupováno 
v souladu s vyjádřením správců těchto sítí. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Veškeré základní požadavky na ochranu obyvatelstva polyfunkční dům splňuje. Žádná 
významná rizika pro obyvatele, pracovníky a životní prostředí z běžného provozu 
posuzovaného záměru, při dodržování legislativních předpisů, nevyplývají. Vzniklé 
riziko narušení bezpečnosti provozu nebo lokální znečištění životního prostředí by 
pouze představoval případ mimořádné události (v důsledku technické závady, selhání 
lidského faktoru, nevhodná organizace, nekázeň apod.). 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

a. odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Pro odvodnění budovy je navržena oddílná kanalizace. Samostatně budou odváděny 
dešťové a splaškové odpadní vody. Veškeré odpadní vody budou odváděny do stoky 
kanalizace v ulici Rokycanova.  
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Bilance odtoku odpadních vod 
Splaškové odpadní vody 
Průměrný denní odtok splaškových vod 41660,00 l/den 
 
Roční odtok splaškových vod  
10691,00 m3/rok 
 
Dešťové odpadní vody z řešeného území 
Celkem 0,467 ha x 113 l/s*ha x 0,7 36,93 l/s 
Z toho parkoviště 0,06 ha 
0,06 ha x 113 l/s*ha x 0.9 6,10 l/s 
Odtok ze střechy – Vnitřní kanalizace 
Střecha 1088 m2 x 0.0300 l/s*m2 x 0.9 29,40 l/s 
 
Roční odtok dešťových vod  
2760,00 m3/rok 
Vnitřní kanalizace je navržena oddílná, pro odvodnění střechy bude navržen klasický 
systém odvodnění jednotlivými vpustěmi. Stoupačky kanalizace budou vedeny 
v instalačních šachtách a kanalizace bude navržena tak, aby bylo možné každý 
pronajímatelný prostor napojit na odpad. Svodné potrubí bude vedeno pod podlahou 1. 
NP. 

b. zásobování vodou 

Všeobecně  

Dokumentace řeší zásobení vodu a odvodnění pro navrhovaný polyfunkční dům 
v Pardubicích, kde bude umístěno 22 ordinací praktických lékařů, rentgenové pracovitě, 
lékárna, rehabilitace s vodoléčbou, prodejny zdravotnických potřeb, byty a kancelářské 
prostory. Zásobení vodou bude zajištěno z veřejného vodovodu.  

Bilance potřeby vody 

Ordinace    440 osob 25,00 l*os/den  11000,00 l/den 
Laboratoře, lékárna  14 osob 100,00 l*os/den 1400,00 l/den 
Vodoléčba        15000,00 l/den 
Obchody   6 osob  60,00 l*os/den  360,00 l/den 
Kanceláře   200 osob 60,00 l*os/den  12000,00 l/den 
Byty    16 os  150,00 l*os/den 2400,00 l/den 
Celkem        42160,00 l/den 
Průměrná denní potřeba vody Qd                                      42160,00 l/den 
Maximální denní potřeba vody Qd x 1.25    52700,00 l/den  
Maximální hodinová potřeba vody      3,60 l/s  
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Roční potřeba vody       10691,00 m3/rok 
Celková potřeba požární vody     14,00 l/s  

Návrh řešení 

Pitná voda pro polyfunkční dům bude zajištěna novou vodovodní přípojkou napojenou 
na veřejný vodovod v ulici Rokycanova. V místě napojení bude osazen uzávěr se zemní 
soupravou a nový podzemní hydrant. 
Odečet spotřeby vody bude umožněno v místnosti výměníku, kde bude umístěna 
vodoměrná sestava, hlavní horizontální rozvody budou vedeny v podhledu pod stropem 
1. NP, stoupačky budou v instalačních šachtách. Teplá voda bude připravována 
decentralizovaně pro jednotlivé uživatele a nájemce v blokových stanicích. Pro 
vodoléčbu bude zřízen uzavřený okruh s filtrací vody. 

c. zásobování energiemi  

Tepelně technické a energetické výpočty 
Tepelná ztráta objektu činí:             220 kW  
Tepelný výkon pro VZT zařízení:    100 kW 
Tepelný výkon pro ohřev TUV:       100 kW  
Topný výkon celkem:                   420kW 
 
Roční spotřeba tepla  pro vytápění:      1350 GJ  
Roční spotřeba tepla  pro VZT:               300 GJ  
Roční spotřeba tepla  pro ohřev TUV:     380 GJ  
Roční spotřeba tepla  celkem:             2030 GJ  
 
Spotřeba tepla pro TUV vychází z předpokladu cca 200 osob zaměstnaných v budově se 
spotřebou 30L/osoba. 

d. řešení dopravy 

Polyfunkční objekt je dopravně přístupný z východní strany z ulice Rokycanova. Na 
západní straně pozemku se nachází podzemní dvoupodlažní patrové parkoviště. To je 
dopravně přístupný z ulice Rokycanova. Navrhovaná komunikace spojující podzemní 
dvoupodlažní patrové parkovací garáže pro polyfunkční dům a ulici Rokycanova je 
zařazena do sítě místních komunikací ve funkční skupině C (obslužné). Parkovací místa 
pro polyfunkční objekt se především nacházejí v podzemním parkovišti. Další 
parkovací stání jsou umístěna na ulici Rokycanova a v prostoru dvora. Po realizaci 
všech přípojek v ulici Rokycanova bude provedena celoplošná oprava chodníku. 
Vozovka silnice v ulici Rokycanova zůstane stávající. Chodníky budou ze zámkové 
dlažby, s umožněním občasného pojezdu zásobovacích vozidel do 6 t. Obslužná 
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komunikace na dvoře polyfunkčního domu, spojující ulici Rokycanovu a podzemní 
garáže bude ze zámkové dlažby. Tato komunikace bude sloužit také pro příjezd ke 
kontejnerům komunálního odpadu a separovaného sběru, které se nachází v prostoru 
nádvoří vedle v sousedství dvoupodlažního parkoviště. Doprava v areálu polyfunkčního 
domu bude koordinována svislým dopravním značením. Příjezd k zařízení staveniště 
bude během výstavby zřízen z východní strany z ulice Rokycanova. 

e. povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Po dokončení výstavby budou provedeny konečné povrchové a terénní úpravy 
zarovnáním vzhledem k okolní zástavbě (novostavba, komunikace, parkoviště, stávající 
pozemky atd.). Ostatní plochy budou upraveny a zatravněny a doplněny vzrostlou 
zelení. Vše je navrženo v souladu splnění veškerých požadavků na plynulé a přirozené 
propojení návaznosti na okolní terén. Chráněné ani ohrožené rostlinné a živočišné druhy 
se v prostoru stavby nevyskytují. Skladebné části územního systému ekologické 
stability krajiny nejsou trasovány lokalitou. 

f. elektronické komunikace 

Silnoproudé rozvody 

Vnitřní elektrické rozvody 

Budou řešeny dle platných předpisů a ČSN, v místnostech pro lékařské účely budou 
provedeny dle TNI 33 2140, Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - 
Komentář k ČSN 33 2140. Barevné značení dle příslušných ČSN. Vnitřní elektrické 
obvody budou ze soustavy 3NPE,AC,50Hz,400/230V/TN-S. V objektu se umístí 
samostatná místnost pro hlavní rozvaděč a pro měření odběru elektrické energie 
jednotlivých uživatelů. Dle potřeby se rozmístí podružné rozvaděče po budově. V 
objektu bude také umístěno pracoviště RTG, které bude napájeno ze samostatného 
rozvaděče. Tento rozvaděč musí splňovat požadavky pro pracoviště RTG (umístění, 
přívodní vedení, hodnota odporu vedení max. 0,1 až 0,2 ohm). 

Osvětlení 

Bude realizováno zářivkovými svítidly a hodnoty osvětlení musí odpovídat ČSN EN 
12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 
prostory. Osvětlení bude děleno na základní osvětlení – bez nároku na napojení na 
náhradní zdroj. Nouzové orientační – k osvětlení únikových cest a důležitých 
manipulačních míst v případě výpadku napájení z veřejné distribuční sítě, napojení z 
náhradního zdroje. 
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Výtahy 

Dva výtahy budou připojeny na elektrické rozvody jako osobní, další jako nákladní.  

Areálové osvětlení  

Osvětlení parkoviště, komunikací a vstupů bude řešeno novými stožáry s napojením z 
novostavby.  

Slaboproudé rozvody 

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 

Zařízení EZS slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí 
do střeženého prostoru /objektu/ nebo nežádoucí činnosti narušitele. Jedná se především  
o zabezpečení archivů, kanceláří, technických místností a místností podobného 
charakteru. V objektech budou vhodně rozmístěny ovládací klávesnice pro aktivaci 
daného úseku. Zabezpečení objektu bude provedeno s jednou hlavní ústřednou 
umístěnou na dispečerském pracovišti v 1.NP. Systém bude sběrnicového typu s 
možností rozšíření. Jádrem systému bude PC LATIS. Server s nadstavbovým softwarem 
pro zobrazení poplachových událostí z jednotlivých úseků. Ústředna bude osazena 
kartami pro připojení komunikačních sběrnic s jednotlivými linkovými moduly. Na 
linkových modulech budou připojena čidla. Zabezpečení přízemí objektu bude 
provedeno převážně plnou plášťovou ochranou tvořenou magnetickými kontakty na 
vstupních dveřích a oknech a detektory tříštěná skla na oknech.  V místnostech bude 
prostorová ochrana s PIR detektory. Komponenty musí odolávat třídě prostředí I a II dle 
ČSN EN 50131-1 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 1: Systémové požadavky. 
 

Kamerový systém (CCTV) 

Kamerový systém bude instalován jako doplněk elektrické zabezpečovací signalizace. 
Tímto systémem lze nejen monitorovat dění ve vytypovaných prostorách, ale i 
registrovat pokus o napadení objektu a zjistit přímo druh napadení a případně počet 
útočníků. K pozdější analýze průběhu napadení budou záběry z barevných kamer 
digitalizovány a následně archivovány na digitalizačním a záznamovém zařízení (DVR), 
umístěném místnosti dispečinku. Zde bude možné monitorovat jednotlivé kamery on-
line, tak i ze záznamu. DVR bude ve svém základu vybaven 800 GB HDD pro záznam 
kamer po dobu min. 3 dnů. Zároveň musí DVR umožňovat rozšíření HDD až na 
kapacitu 1T. Vnitřní statické kamery – přehledové budou instalovány především na 
komunikačních cestách, chodbách přístupných veřejnosti, halách či vestibulech.  
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Elektronická kontrola vstupu (EKV) 

Jedná se o sběrnicový systém, jehož základní funkcí je evidování a kontrola přístupu do 
celého objektu nebo jeho částí s možností rozšířením pro parkovací systém. Modulární 
koncepce systému zajišťuje otevřenost pro dodatečné rozšiřování (přidávání dalších 
modulů). Všechny moduly jsou plně programovatelné z PC přímo v instalaci, je tedy 
možné kdykoliv změnit parametry celého systému bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do 
nainstalovaných součástí. Průchod oblastmi s instalovanými čtecími terminály bude 
umožněn prostřednictvím bezkontaktních magnetických karet. Instalace čtecích 
terminálů bude provedena před dveřmi ve směru průchodu. Dveře budou na straně 
čteček opatřeny kováním koule-klika se samozavírači, ve směru úniku osob klika, pro 
umožnění volného průchodu. Čtecí terminály budou instalovány ve směru vstupu do 
místnosti filtru, do místnosti slaboproudu, dále ve směru vstupu do prostoru chodby u 
strojovny VZT, a do chodby u strojovny a úpravny vody.  

Strukturovaná kabeláž (SK) 

Strukturovanou kabeláž bude představovat jednotný kabelážní systém pro celý objet, 
který podporuje všechny typy komunikačních služeb, zejména telefon a počítačovou sít. 
Navržený systém bude splňovat parametry Cat6. Základem strukturované kabeláže jsou 
metalické a fiberoptické kabely a pasivní prvky - zásuvky, panely a rozvodné skříně. 
Metalická kabeláž bude navržena v nestíněném provedení (UTP), které pro standardní 
prostředí plně vyhoví.  

Internetové připojení 

Pomocí strukturované kabeláže přes internet router do zásuvky RJ 45. Způsob připojení 
bude určen místními podmínkami (bezdrátově nebo ADSL). 

Telefonní ústředna 

Ve slaboproudé rozvodně objektu bude osazen digitální telekomunikační systém s 
možností rozšíření na 480 portů. Systém nabídne služby ISDN, které splní požadavky 
na dokonalou, kvalitní a spolehlivou komunikaci. Systém umožní snižovat díky službě 
LCR telefonní poplatky. K systému bude možné připojit dveřní telefon. Systém bude 
vybaven bezblokovým spojovacím polem. To umožní všem účastníkům v daný okamžik 
současně volat tak, že mohou uskutečňovat jak vnější, tak i vnitřní hovory. Vnější 
hovory jsou vždy limitovány počtem státních nebo ISDN linek připojených k systému. 
U hlavního vstupu bude instalován telefonní linkový vrátník, který umožní návštěvě 
přivolání konkrétní pracovníka. Předpoklad je přípojka 10 linek a bude dle potřeb 
posílena ze stávajícího rozvodu ČTc. 
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Rozvod televizního, satelitního a FM signálu (STA) 

Na objektu bude osazena anténní a soustava pro příjem satelitního, televizního a FM 
signálu. Poblíž bude umístěna technologie zpracování signálu. Zpracovaný signál bude 
rozveden po objektu. Přijímače budou osazeny dle provozních požadavků. 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE VE STAVBĚ 
VYSKYTUJÍ) 

V objektu polyfunkčního domu se nevyskytují žádná výrobní ani nevýrobní 
technologická zařízení.    



45 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
  

3. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS SPODNÍ STAVBY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. VÁCLAV VÝBORNÝ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016                   
                  



Technologický předpis spodní stavby 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 46 
 

OBSAH 

1. OBECNÉ INFORMACE ...................................................................................... 48 
A. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ ......................................................................... 48 
B. OBECNÉ INFORMACE O PROCESU ....................................................................... 50 

2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ .................................................. 53 
A. MATERIÁL ....................................................................................................... 53 
A.1 MATERIÁL PRO ZEMNÍ PRÁCE ............................................................................ 53 
A.2 MATERIÁL PRO VRTANÉ PILOTY ........................................................................ 54 
A.3 MATERIÁL PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ........................................................ 55 
B. DOPRAVA ........................................................................................................ 58 
C. SKLADOVÁNÍ ................................................................................................... 62 

3. PRACOVIŠTĚ .................................................................................................. 63 
A. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ..................................................................................... 63 
B. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ ............................................................................. 63 
C. POŽADAVKY NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ČINNOSTI ........................................................ 64 

4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY ............................................................... 64 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ............................................................................. 65 

6. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP ................................. 70 
A. STROJE ............................................................................................................ 70 
A.1 STROJE PRO DEMONTÁŽ SILNIČNÍCH PANELŮ A ŠTĚRKOVÉHO PODLOŽÍ ............... 70 
A.2 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE ................................................................................. 70 
A.3 STROJE PRO ZŘÍZENÍ PILOT ................................................................................ 70 
A.4 STROJE PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ............................................................. 71 
B. NÁŘADÍ ........................................................................................................... 72 
B.1 NÁŘADÍ PRO VYTYČOVACÍ PRÁCE ..................................................................... 72 
B.2 NÁŘADÍ PRO PRÁCE NA VRTANÝCH PILOTÁCH ................................................... 73 
B.3 NÁŘADÍ PRO PRÁCE NA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH .................................... 74 
C. PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP ............................................................................. 76 

7. PRACOVNÍ POSTUP ....................................................................................... 76 
A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ............................................................................................ 76 
B. VYTYČOVACÍ PRÁCE ........................................................................................ 76 
C. DEMONTÁŽ SILNIČNÍCH PANELŮ A USKLADNĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO PODLOŽÍ ............. 78 
D. VÝKOPOVÉ PRÁCE ............................................................................................ 78 
E. VRTANÉ PILOTY ............................................................................................... 80 
E.1.  PROVEDENÍ VRTŮ PILOT .................................................................................... 80 
E.2.  OSAZENÍ ARMOKOŠŮ ........................................................................................ 80 
E.3.  BETONÁŽ PILOT ................................................................................................ 81 
E.4.  DOKONČOVACÍ PRÁCE PILOT ............................................................................ 81 
F. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ............................................................................... 82 



Technologický předpis spodní stavby 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 47 
 

F.1.  PROVEDENÍ PODKLADNÍHO BETONU A ODBOURÁNÍ ZNEHODNOCENÝCH HLAV PILOT  
  .................................................................................................................... 84 
F.2.  BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ............................................................. 84 
F.3.  ARMOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ .......................................................... 88 
F.4.  BETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ....................................................... 88 
F.5.  ODBEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ......................................................... 89 
F.6.  ZPĚTNÝ ZÁSYP ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ..................................................... 89 
F.7.  HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ................................................... 89 

8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ ..................................... 90 
A. KZP ZEMNÍ PRÁCE ........................................................................................... 90 
B. KZP VRTANÉ PILOTY ........................................................................................ 91 
C. KZP ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ........................................................................ 92 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI .................................... 93 

10. EKOLOGIE ...................................................................................................... 93 



Technologický předpis spodní stavby 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 48 
 

1. OBECNÉ INFORMACE 

a. Obecné informace o stavbě 

Lokalita polyfunkčního domu v Pardubicích je situována jižně od městského centra. 
Nachází se zde kombinace průmyslové, správní a bytové zástavby. Území je rovinné, 
povrch staveniště je zpevněný silničními panely. Do hloubky cca 2,2 m se nacházejí 
vrstvy navážek. V místě staveniště se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň trvalejšího 
charakteru. Přístup k objektu se nachází z východní strany z ulice Rokycanova. Řešená 
stavba polyfunkčního domu je navržena jako samostatně stojící objekt ohraničený 
z východní strany ulicí Rokycanova a ze západní strany průmyslovým areálem. Ze 
severní strany ve vzdálenosti 60 m od pozemku investora se nachází železniční koridor. 
Z jižní strany jsou pouze zpevněné plochy. Pro výškové vytyčení objektu, přípojek a 
ploch byla stanovena výšková úroveň ±0,000=221,070 m n.m. – výškový systém Balt 
po vyrovnání. Tato úroveň je uvažována jako úroveň podlahy v 1.NP v Polyfunkčním 
domu. 
 
Obr. 1. Poloha polyfunkčního domu 

 
Objekt je řešen jako sedmipodlažní protáhlý kvádr s ustupujícím sedmým horním 
podlažím – delší rozměr je kolmý na ulici Rokycanova – se základními půdorysnými 
rozměry cca 22m x 65m. Polyfunkční dům je nepodsklepený zastřešený plochou 
střechou. Před prostor vstupu z ulice Rokycanova je vytvořen odebráním části objemu 
kvádru přes výšku dvou podlaží. Uliční parter je kromě vstupu tvořen obchody. 
Základní tvar domu je doplněn nepravidelně vystupujícími objemy - arkýři, které jednak 
rozšiřují plochy pracovišť a jednak rozehrávají fasády domu. 
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Polyfunkční dům v Pardubicích je novostavba se sedmi nadzemními podlažími, bez 
suterénu. V přízemí se nacházejí obchody, ve 2. až 4. podlaží se nacházejí ordinace, v 5. 
až 6. podlaží jsou kanceláře, poslední 7. patro je určeno pro 8 bytových jednotek. 
Založení skeletu objektu je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách průměru 620 – 900 
mm z betonu C30/37 XA2. Na hlavice pilot jsou uloženy monolitické železobetonové 
základové pasy z betonu C30/37 XA2, podporující sloupy, stěny, schodiště a zděný 
obvodový plášť. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet 
z betonu C25/30-XC1, výztuže 10500 (R). Jedná se o deskové stropy vynášené pomocí 
sloupů. Svislé nosné konstrukce skeletu tvoří železobetonové monolitické sloupy 
čtvercového průřezu (400 x 400 mm), obdélníkového průřezu (400 x 250 mm) a 
kruhového průřezu (450 mm). V prostoru hlavního schodiště, sdružených výtahových 
šachet a okrajů objektu, jsou sloupy nahrazeny železobetonovými stěnami tloušťky 250 
mm. Dva venkovní nosné sloupy u východního vstupu jsou přes výšku dvou podlaží. 
Dělící a obvodové stěny budou prováděny z děrovaných keramických bloků 
vyzdívaných mezi prvky železobetonového skeletu. Obvodové stěny jsou uvažovány 
tloušťky 250 mm z cihel Porotherm 24 P+D na MVC 2,5. Prostorové ztužení objektu 
zajišťují podélné a příčné železobetonové stěny tloušťky 250 mm umístěné ve střední 
části objektu v prostoru hlavního schodiště a sdružených výtahových šachet, příčné 
stěny jsou umístěné na krajích objektu. Hlavní schodiště je navržené monolitické 
železobetonové s podestami uloženými do schodišťových stěn. Kontaktní zateplovací 
systém bude proveden z desek z minerální vlny s tenkovrstvou omítkou s hydrofobním 
nátěrem. Zastřešení objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou s atikami. 
Střešní souvrství je aplikováno přímo na železobetonové stropní desky nad 6. NP a 7. 
NP. 
 
Obr. 2. Model polyfunkčního domu 
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b. Obecné informace o procesu 

Povrch staveniště je ze zpevněných ploch, kterou tvoří silniční panely. Tudíž nebude 
potřeba sejmutí ornice. Pod silničními panely se nachází štěrkové podloží. V 
nejsvrchnějších vrstvách se nacházejí vrstvy navážek (škvára, popel, hlína atd.) Tyto 
vrstvy sahají cca do hloubky 2,2 m od stávajícího terénu a jsou převážně 2. nebo 3 třídy 
těžitelnosti. Pod touto vrstvou se do hloubky cca 7-8 m nacházejí souvrství štěrkopísků.  
Vrstvy tohoto souvrství jsou 2. třídy těžitelnosti. Pod vrstvami štěrků se nacházejí skalní 
vrstvy tvořené slínovci. Do hloubky cca 10-11 m zvětralé, hlouběji zvětralé a od 
hloubek 12,5-13,0 m méně zvětralé.  Tyto vrstvy jsou převážně 4. třídy těžitelnosti, 
vrstvy méně zvětralé pak 5. třídy těžitelnosti. Štěrkopískové souvrství je spojitě 
zvodněné mělkou podzemní vodou s volnou hladinou okolo 3,0 m pod terénem. 
Podzemní voda vykazuje vysokou agresivitu na beton obsahem kysličníku uhličitého. 
Radonový index pozemku byl stanoven dle atomového zákona č.18/1997Sb. jako 
střední. 
 
Nejprve se provede demontáž silničních panelů o celkové ploše 1933,183 m2. 223 kusů 
silničních panelů bude odvezeno a 100 kusů bude uskladněno v západní části staveniště.  
Poté bude vyhloubeno štěrkové podloží silničních panelů o celkové kubatuře 521,959 
m3 a dočasně uskladněno v západní části staveniště pro budoucí zpětný zásyp 
základových konstrukcí. Hlavní stavební jáma (označená jako sekce A) se vyhloubí na 
výškovou úroveň -0,650 m o celkové kubatuře 1183,107 m3 zeminy, která bude 
průběžně odvážena na skládku. Tato výšková úroveň bude sloužit zároveň jako 
pilotovací úroveň, ze které bude provedeno 69 hlubinných vrtaných pilot o průměru 620 
až 900 mm. Po dokončení pilot v sekci A, vrtná souprava vyhloubí 8 hlubinných 
vrtaných pilot o průměru 620 mm v sekci B1 a  B2 (v místě nad horkovodem). Dále se 
vyhloubí v sekci A stavební rýhy pro základové pasy na výškovou úroveň -1,150 m a -
1,450 m a stavební jámy pro základové patky na výškovou úroveň -1,350 m a stavební 
jámu výtahové šachty na výškovou úroveň -1,650 m. Po kompletním dokončení 
základových prací v sekci A, se vyhloubí dvě stavební jámy v sekci B1 a B2 na 
výškovou úroveň -1,350 pro patky nad horkovodem. Celkem se vyhloubí ze 
stavebních rýh, jam a pilot 2562,479 m3 zeminy, která bude kromě 41,755 m3 zeminy 
průběžně odvážena na skládku ELZET s.r.o., která je vzdálená 5,6 km od místa stavby. 
Množství 41,755 m3 zeminy bude dočasně uskladněno v západní části staveniště pro 
budoucí zásyp základových konstrukcí. Základové práce začnou na konstrukci výtahové 
šachty, po provedení výkopu rýh v hlavní jámě v sekci A, se začne pracovat na 
základových konstrukcích. To znamená, že nejprve bude proveden podkladní beton. Na 
podkladní beton se namontuje první hrana systémového bednění. Základové konstrukce 
se vyarmují, kotevní výztuž z hlaví pilot bude navázána na armaturu základových pasů a 
patek. Druhá hrana systémového bednění se dokompletuje a provede se betonáž. Po 
betonáži se provede odbednění. Poté se položí do štěrkového podloží drenážní potrubí 
kolem objektu. Obvodová hrana základových konstrukcí bude zasypána štěrkem a na 
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závěr se provede kompletní zpětný zásyp základových konstrukcí štěrkem a zeminou, 
které jsou uskladněné na staveništi. Hutněné podsypy pod podlahovou konstrukcí jsou 
navrženy tloušťky 0,3 m. Mezi základové patky a pasy na zhutněný podsyp se provede 
podkladní deska tloušťky 100 mm, na kterou se položí izolace proti vodě a zemní 
vlhkosti. Po provedení základových prací v sekci A, se nakonec provedou dvě 
základové patky nad horkovodem v sekci B1 a B2. To znamená, že se začne provádět 
vyhloubení dvou stavebních jam. Poté se provede podkladní beton. Bude namontováno 
systémové bednění pro dvě patky. Proběhne armovaní a následná betonáž. Po betonáži 
se provede odbednění a vodorovná hydroizolace patek. Poté se namontuje první 
polovina systémového bednění dvou venkovních sloupů. Navážou se armokoše sloupů 
s kotevní výztuží základových patek, zkompletuje se systémové bednění sloupů a 
provede se betonáž. Provádění dvou venkovních sloupů, bude zařazeno k etapě horní 
hrubá stavba SO01-B, z důvodu časového prostoru provedení. Venkovní sloupy musejí 
být vyhotoveny společně se sloupy ve 2. NP v monolitickém skeletu. Sloupy společně 
budou tvořit podpůrnou konstrukci stropní desky ve 2. NP. Po betonáži sloupů se 
provede odbednění. Dále bude natavena svislá hydroizolace sloupů a následný zpětný 
zásyp. 
 
Obr. 3. Schéma stavebních jam 
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Obr. 4. Schéma vrtaných pilot z úrovně provádění 

Obr. 5. Schéma výkopu stavebních rýh pro základové konstrukce 

 



Technologický předpis spodní stavby 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 53 
 

Obr. 6. Schéma základových konstrukcí 

 

2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

a. Materiál 

a.1   Materiál pro zemní práce 

Tab. 3. Materiál pro vytyčovací práce 
nastřelovací hřebíky s 

podložkou 
délka 42 mm, průměr 3,8 

mm 
300 ks 

betonářská ocel – (Roxor) délka 6 m, průměr 10 mm 10 ks 
ohraničovací vytyčovací 

páska 
návin 500 m, šířka pásky 

75 mm 
2 ks 

dřevěný kolík délka 1 m 100 ks 
vápenný hydrát jeden pytle 20 kg 5 ks 

značkovací reflexní sprej červený, obsah 400 ml 5 ks 
 
 



Technologický předpis spodní stavby 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 54 
 

Tab. 4. Celkové množství výkopových prací 
Demontáž silničních panelů 

(2x3x0,15 m) 
323 ks 

uskladněno 100 ks 
odvezeno 223 ks 

Vytěžené štěrkové podloží 521,959 m3 uskladněno 
Vytěžená zemina ze 

stavební jámy sekce A na 
výškovou úroveň -0,650 

1183,107 m3 odvezeno 

Vytěžená zemina ze 77 vrtů 
pilot 

1006,499 m3 odvezeno 

Vytěžená zemina ze 
stavebních rýh v sekci A 

242,125 m3 
uskladněno 41,755 m3 
odvezeno 200,370 m3 

Vytěžená zemina ze 
stavební jámy výtahové 

šachty v sekci A 
34,301 m3 odvezeno 

Vytěžená zemina ze 
stavebních jam nad 

horkovodem v sekci B1 a 
B2 

96,447 m3 odvezeno 

* Přesný výpočet vytěžené zeminy je řešeno ve výkresové části, B.1. Výkaz výměr.  

a.2   Materiál pro vrtané piloty 

Tab. 5. Materiál pro vrtané piloty 

Beton vrtaných pilot 
třídy C 30/37, stupeň 

agresivity prostředí XA2 

vrtané piloty průměru 620 
mm 

303,701 m3 

vrtané piloty průměru 900 
mm 

470,529 m3 

Výztuž pilot z armokošů 
ocel 10505(R) 

armokoše pro vrtané piloty 
průměru 620 mm 

31, 889 t 

armokoše pro vrtané piloty 
průměru 900 mm 

49,406 t 

Betonové distanční 
kolečko pro armokoše 

pro piloty průměru 620 
mm krytí betonu 64 mm 

600 ks 

pro piloty průměru 900 
mm krytí betonu 110 mm 

600 ks 

betonářská ocel – (Roxor) délka 6 m, průměr 10 mm 10 ks 

Rádlovací drát 
průměr 3,15 mm, váha 

balení 7 kg 
4 ks 

značkovací reflexní sprej červený, obsah 400 ml 5 ks 
* Přesný výpočet betonu a výztuže vrtaných pilot je řešeno ve výkresové části, B.1. 
Výkaz výměr. 
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a.3   Materiál pro základové konstrukce 

Tab. 6. Materiál pro základové konstrukce 
Beton základové spáry třídy 

C 25/30 XA2 tloušťka 0,1 m 13,932 m3 

Beton základových pasů třídy C 30/37, 
stupeň agresivity prostředí XA2 74,711 m3 

Beton základových patek 
třídy C 30/37, stupeň 

agresivity prostředí XA2 

patky v sekci A 27,330 m3 
patky nad horkovodem 

v sekci B1 a B2  17,595 m3 

Beton základových a 
podkladních desek třídy C 

30/37, stupeň agresivity 
prostředí XA2 

deska výtahové šachty 3,113 m3 

podkladní deska 106,135 m3 

Beton základových zdí výtahové šachty 
třídy C 30/37, stupeň agresivity 

prostředí XA2 
11,713 m3 

Ocelová výztuž základových pasů 
10505(R) 7,845 t 

Ocelová výztuž 
základových patek 

10505(R) 

patky v sekci A 2,870 t 
patky nad horkovodem 

v sekci B1 a B2 1,848 t 

Ocelová výztuž 
základových a 

podkladních desek 
10505(R) 

výztuž základové desky 
výtahové šachty 0,327 t 

výztuž podkladní desky 11,144 t 

Ocelová výztuž základových zdí 
10505(R) 1,230 t 

Bednění základových pasů ze 
systémového bednění NOE SL 2000 

 
343,068 m2 

Bednění základových 
patek ze systémového 
bednění NOE SL 2000 

 

patky v sekci A 120,512 m2 

patky nad horkovodem 
v sekci B1 a B2 23,120 m2 

Bednění základové desky ze 
systémového bednění NOE SL 2000 

 
3,575 m2 

Bednění základových zdí ze 
systémového bednění NOE SL 2000 

 
33,128 m2 

* Přesný výpočet materiálu základových konstrukcí je řešeno ve výkresové části, B.1. 
Výkaz výměr. 
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Panely systémového bednění NOE SL 2000 pro základové konstrukce budou výšky 

1500 mm. Systémové bednění NOE SL 2000 se skládá z těchto hlavních prvků: panely 

výšky 1500 mm a šířky (150, 200, 250, 400, 450, 500, 550, 750, 900 mm), panely 

vnějšího rohu PVR, panely vnitřního rohu, spojovací prvky a příslušenství: klínová 

deska, držák hranolu, klínový zámek, klín, čep, vyrovnávací U-nosník, spojovací 

šroub, matice sprint, úložná destička, šestihranné matice (60 a 30 mm), spínací tyč 

průměru 15 mm, spínací drapák, základová svorka, spínací ocelová páska, základová 

vzpěra, zemní klín, stabilizační vzpěra, úhelník pro zabednění čela stěny, zátky, 

ochranná trubka, opěrný kužel. Společnost ISD - NOE, s.r.o. vypracuje podrobný 

kladečský výkres postupu montáže systémového bednění NOE SL 2000 pro základové 

konstrukce. 

Zpětný zásyp základových konstrukcí štěrkovým podložím a zeminou, které jsou 

uskladněné z výkopových prací. Výtahové šachty v sekci A o celkové kubatuře 13,935 

m3, pro základové konstrukce v sekci A o celkové kubatuře 518,119 m3 a pro sekci B1 

a B2 o celkové kubatuře 31,660 m3. Celkem je potřeba pro zpětný zásyp 563,714 m3. 

Zpětný zásyp štěrkem 16/32 vnější hrany po obvodu základových konstrukcí v sekci A 

o celkové kubatuře 67,784 m3 a základových konstrukcí výtahové šachty v sekci A o 

celkové kubatuře 7,436 m3. Celkem je potřeba dovést 75,220 m3štěrku. 

Separační PE folie pod podkladní desku v sekci A o celkové ploše 1061,348 m2 

tloušťky 0,1 mm, 50m x 2m (100 m2/balení) celkem potřeba 11 ks balení. 

Hydroizolační pásy proti zemní vlhkosti ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 

mm, (7,5 m2/balení), pro základovou desku výtahové šachty potřeba 12,4 m2, pro zdivo 

výtahové šachty potřeba 15,015 m2, pro vodorovnou základovou konstrukci v sekci A 

potřeba 1200,675 m2, pro základovou patku v sekci B1 a B2 potřeba 20,7 m2 a pro 

sloupy v sekci B1 a B2 potřeba 5,7 m2. Celkem je potřeba 1254,172 m2 hydroizolační 

folie to je 168 ks balení. 
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Hydroizolační nátěr Combiflex DS, 28 l/kbelík (19 m2), pro základovou desku 

výtahové šachty potřeba 12,4 m2, pro zdivo výtahové šachty potřeba 15,015 m2, pro 

vodorovnou základovou konstrukci v sekci A potřeba 1200,675 m2, pro základovou 

patku v sekci B1 a B2 potřeba 20,7 m2 a pro sloupy v sekci B1 a B2 potřeba 5,7 m2. 

Celkem je potřeba 1254,172 m2 hydroizolačního nátěru to je 66 ks kbelíků. 

Nopová folie Tefond, (48 m2/balení), pro vnější hranu základových konstrukcí 

výtahové šachty je potřeba 13,585 m2, pro vnější hranu základových konstrukcí 

v sekci A je potřeba 169,460 m2 a pro sloupy v sekci B1 a B2 je potřeba 5,7 m2. 

Celkem je potřeba 188,445 m2 nopové folie to je 4 ks balení. 

Geotextílie Guttatex, 300 g/m2, (100 m2/balení), pro vnější hranu základových 

konstrukcí výtahové šachty je potřeba 13,585 m2, pro vnější hranu základových 

konstrukcí v sekci A je potřeba 169,460 m2 a pro sloupy v sekci B1 a B2 je potřeba 5,7 

m2. Celkem je potřeba 188,445 m2 geotextílie to je 2 ks balení. 

Extrudovaný polystyrén Perimate DI, tloušťky 100 mm, (3 m2/balení), pro vnější 

hranu základových zdí výtahové šachty je potřeba 13,585 m2, pro vnější hranu 

základových konstrukcí v sekci A je potřeba 169,460 m2. Celkem je potřeba 183,045 

m2 extrudovaného polystyrénu to je 62 ks balení.  

Lepící a stěrková hmota Weber.therm klasik, 1 balení: 25kg, (5 m2/balení), pro lepení 

extrudovaného polystyrénu na vnější hranu základové zdi výtahové šachty je potřeba 

13,585 m2 lepící hmoty, to je 3 ks balení.  

Trativod z drenážních trubek EURODRAIN, DN 160 mm, (50 m/balení), celkem je 

potřeba po obvodu základových konstrukcí výtahové šachty 14,3 m drenážního 

potrubí a po obvodu základových konstrukcí v sekci A 190 m. Celkem je potřeba 204,3 

m drenážního potrubí, to je 5 ks balení. 

Distanční lišty U-FIX 20, (100 m/balení), celkem potřeba 1330 m, to je 14 ks balení. 

Pozinkovaná zemnící páska, (25 kg/balení), celkem je potřeba 2 ks balení. 

Odbedňovací olej, (20 l/balení), celkem je potřeba 10 ks balení.  
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Stavební řezivo (latě, prkna, fošny, hranoly), celkem je potřeba 10 m3. 

Stavební hřebíky (délky 32, 50, 70, 90 mm). Celkem je potřeba 40 kg. 

b. Doprava 

Primární doprava pro zemní práce: 

Primární dopravu pro zemní práce zajistí celkem 4 nákladní automobily TATRA 8x8 
jednostranný sklápěč o celkovém objemu korby 18 m3 a užitečném zatížení 28,25 t. 
Nákladní automobily budou nasazovány postupně podle potřeby. Celkem bude potřeba 
odvést 223 ks silničních panelů na skládku ELZET s.r.o., která je vzdálená 5,6 km od 
místa staveniště. Vytěžená zemina určená k likvidaci bude odvážena také na skládku 
ELZET s.r.o. Zemina určená k odvozu je o celkové kubatuře 2520,724 m3.  
Doba jízdy na skládku trvá 11 min a zpět 10 min. Doba vyložení zeminy na skládce trvá 
5 min. Celkem bude TATRA na cestě 26 min při odvozu zeminy. Každý nákladní 
automobil TATRA musí jet 35x aby bylo odvezeno 2520,724 m3 zeminy. Pro odvoz 
223 ks panelů budou nasazeny 2 TATRY, kde jeden nákladní automobil pojede 10x a 
druhý 11x.  
 
Obr. 7. Trasa nákladního automobilu na skládku ELZET s.r.o. 

Primární doprava pro vrtané piloty: 

Pro transport betonu vrtaných pilot budou sloužit 2 autodomíchávače Stetter C3, Light 
line, AM 10 C s objemem bubnu 10 m3. Celkem bude potřeba 774,230 m3 betonu, který 
bude dovážen z betonárky M-BET v Pardubicích. Vzdálenost betonárky od staveniště je 
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1,7 km. Betonová směs bude dovážena průběžně v závislosti na betonáži pilot. Celkem 
každý autodomíchávač pojede 39x.  
Zhotovené armokoše pro piloty budou dovezeny z armovny Kondor Pardubice, která je 
vzdálená 8,7 km od staveniště. Transport bude proveden pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou MAN TGS 6x4 BL. Armokoše budou dováženy průběžně 
v závislosti na průběhu provádění pilot.  
Pro transport pilotažní soupravy Soilmec SR-30 bude použit valník Goldhofer STZ-L5 
48/80, který potáhne tahač Iveco Trakker AD 260T45W. 
 
Obr. 8. Trasa autodomíchávače z betonárky M-BET Pardubice 

 
Obr. 9. Trasa nákladního automobilu z armovny Kondor Pardubice 

Primární doprava pro základové konstrukce: 

Štěrk frakce 16/32 pro zásyp základových konstrukcí bude potřeba přivést z Jezbořic, 
které jsou vzdáleny 11 km od místa staveniště. Celkem je potřeba dovést 75,220 m3 
štěrku. Transport bude uskutečněn nákladním automobilem TATRA, který pojede 
celkem 5x. 
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Betonová směs do základových konstrukcí bude transportována pomocí 
autodomíchávače Stetter C3, Light line, AM 10 C s objemem bubnu 10 m3 z betonárky 
M-BET Pardubice, která je vzdálená 1,7 km od staveniště. Celkem je potřeba 240,597 
m3 betonu do základových konstrukcí. Autodomíchávač pojede celkem 25x. 
Ocelová výztuž pro základové konstrukce bude dovážena pomocí nákladního 
automobilu MAN s hydraulickou rukou z armovny Kondor Pardubice, která je vzdálená 
8,7 km od staveniště. Výztuž bude dovážena průběžně v závislosti na průběhu 
provádění základových konstrukcí. 
Dovoz systémového bednění, stavebního řeziva, izolačních materiálů a veškerého 
stavebního materiálu bude zajištěno také pomocí nákladního automobilu MAN 
s hydraulickou rukou a to ze stavebnin Raab Karcher Pardubice, které jsou vzdálené 1,5 
km od staveniště. 
 
Obr. 10. Trasa nákladního automobilu z Jezbořic (dovoz štěrku) 

 
Obr. 11. Trasa nákladního automobilu MAN s hydraulickou rukou ze stavebnin 
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Sekundární doprava pro zemní práce: 

Hlavní výkopové práce, horizontální a vertikální dopravu bude zajišťovat kolové 
rýpadlo Caterpillar M322 D s objemem lopaty 1,08 m3. Rýpadlo bude zajišťovat hlavní 
výkopové práce a nakládku na nákladní automobil TATRA.  
 
Tab. 7. Výpočet výkonnosti kolového rýpadla 

objem lopaty 1,08 m3 
objem korby nákladního automobilu 

TATRA 
18 m3 

doba pracovního cyklu rýpadla 35 s 
počet rýpnutí rýpadla než naloží nákladní 

automobil 
18/1,08=16,667 

17x 
doba nakládky jednoho nákladního 

automobilu 
17*35=595 s 

10 min 
úhel otáčení 90° 1,08 

opotřebení stroje (průměrné) 0,9 
kvalifikace (dobrá) 1 

zemina (III. třídy) těžce rozpojitelná 0,8 
časové využití (60 min) 1 

teoretická výkonnost 
Q=3600*(1,08/35)=111 

Q=111 m3/h 

provozní výkonnsot 
Qp=90*0,8*1*1,08*0,9*1=78,66 

Qp=78,66 m3/h 
 
Na staveništi bude také kolový rýpadlo nakladač Caterpillar 444F s objemem lopaty 
nakladače 1,3 m3 a s objemem lopaty rýpadla 0,29 m3. Tento rýpadlo nakladač bude 
sloužit pro vedlejší výkopové práce, dočištění dna stavebních jam, rýh a všechny 
pomocné práce. 

Sekundární doprava pro vrtané piloty: 

Rýpadlo nakladač Caterpillar 444F bude nakládat zeminu z vrtů pilot na nákladní 
automobil TATRA a také bude sloužit pro přemístění armokošů k vrtů pilot za pomocí 
lanových závěsů. 
Vrtané piloty bude provádět vrtná souprava Soilmec SR-30. 
Za pomocí lanových závěsů připevněných na vrtnou soupravu Soilmec SR-30 budou 
armokoše instalovány do vrtů pilot. 
Autočerpadlo Schwing S 47 X bude sloužit pro přepravu betonové směsi do vrtů pilot. 

 

 



Technologický předpis spodní stavby 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 62 
 

Sekundární doprava pro základové konstrukce: 

Autočerpadlo Schwing S 47 X bude sloužit pro přepravu betonové směsi do bednění 
základových konstrukcí. 
Rýpadlo nakladač Caterpillar 444F bude přepravovat ocelovou výztuž, systémové 
bednění, štěrk a zeminu pro zpětný zásyp a všechny pomocné práce na staveništi. 
Smykový nakladač 272 C o objemu lopaty 0,4 m3 bude sloužit pro zpětný zásyp 
základových konstrukcí štěrkem a zeminou a pro všechny pomocné práce. 

c. Skladování 

100 ks uskladněných silničních panelů na západní straně staveniště, bude uskladněno do 
maximální výšky 1,8 m na dřevěné hranoly, kterými budou panely i prokládány pro 
budoucí lepší manipulaci. Štěrkové podloží silničních panelů o celkové kubatuře 
521,959 m3, bude dočasně uskladněno na deponii, která se nachází na západní straně 
staveniště. Uskladnění bude provedeno v násypu do maximální výšky 1,8 m, 
s vytvořeným svahem pod úhlem 45° a zakryta geotextílií, která bude přitížena, aby 
neuletěla. Dále na deponii bude uskladněna zemina vytěžená ze stavebních rýh a to o 
celkové kubatuře 41,755 m3. Zemina bude uskladněna také do maximální výšky 1,8 m, 
s vytvořeným svahem pod úhlem 45°. Uskladněný štěrk a zemina bude použita pro 
zpětný zásyp základových konstrukcí.  
Zhotovené armokoše pro piloty budou uskladněny na skládce matriálu, která se nachází 
na severní straně staveniště, viz. výkresová část, B.4. Zařízení staveniště pro spodní 
stavbu. Armokoše budou uskladněny na třech dřevěných hranolech o rozměrech 150 x 
150 mm. Dva hranoly budou umístěné na krajích armokošů, kde od okraje může být 
maximálně 1 m a jeden hranol bude uprostřed. Armokoše určené pro piloty průměru 
620 mm mohou být uskladněny maximálně ve třech řadách nad sebou a armokoše 
určené pro piloty průměru 900 mm mohou být uskladněny nad sebou maximálně ve 
dvou řadách. Výztuž při uskladnění nesmí být v žádném případě poškozena. 
Betonářská výztuž do základových konstrukcí bude uskladněna na dřevěných hranolech 
o rozměrech 150 x 150 mm na skládce materiálu, která se nachází na severní straně 
staveniště. Po čtvrtinách délky budou hranoly podpírat výztuž. Betonářská výztuž bude 
dovážena průběžně v závislosti na průběhu základových prací. 
Prvky systémového bednění NOE SL 2000 a stavební řezivo budou také uskladněny na 
skládce materiálu. Uskladnění bude provedeno na dřevěných hranolech, u prvků 
systémového bednění v ocelových koších. Maximální výška uskladnění deskových 
prvků bednění bude možná do 1,2 m. 
Veškeré stavební nářadí, pomůcky a drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném 
skladovacím kontejneru, který se nachází na severní straně staveniště, viz. výkresová 
část, B.4.  Zařízení staveniště pro spodní stavbu. 
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3. PRACOVIŠTĚ 

a. Převzetí pracoviště 

Na samém počátku investor předá staveniště hlavnímu zhotoviteli spolu s projektovou 
dokumentací. Oba subjekty provedou prohlídku celého staveniště, investor obeznámí 
zhotovitele, kde jsou označená místa pro napojení inženýrských sítí. Provedou zápis do 
stavebního deníku, vyhotoví se předávací protokol a dojde k předání všech potřebných 
dokumentů k výstavbě. Po předání staveniště hlavní zhotovitel provede zařízení 
staveniště. Po provedení výkopových prací na požadovanou výšku -0,650 m v sekci A, 
hlavní zhotovitel stavby předá staveniště subdodavateli, která bude provádět vrtané 
piloty. Spolu provedou prohlídku staveniště, provedou zápis do stavebního deníku, 
vyhotoví se předávací protokol, hlavní zhotovitel obeznámí subdodavatele s hlavními 
riziky a předají si projektovou dokumentaci. Po dokončení vrtaných pilot v sekci A, 
v sekci B1 a B2 subdodavatel předá staveniště hlavnímu zhotoviteli, sepíše se protokol 
o převzetí a provede se záznam do stavebního deníku. 

b. Připravenost staveniště 

Hlavní zhotovitel provede zařízení staveniště. To znamená, že staveniště bude oploceno 
v minimální výšce 1,8 m. Bude zřízen hlavní vjezd na staveniště, který bude z východní 
strany z ulice Rokycanova. Hlavní vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou, na které 
budou výstražná, upozorňovací a informační tabule. Provozní a sociální zázemí zařízení 
staveniště, stavební buňky sloužící jako kanceláře, šatny, sprchy+WC, uzamykatelný 
skladovací kontejner budou situovány v severní části pozemku viz. textová část, 
kapitola 5. Technická zpráva zařízení staveniště a výkresová část, B.4. Zařízení 
staveniště pro spodní stavbu. Všechny inženýrské sítě procházející staveništěm musejí 
být vyznačeny. Zřídí se přípojná místa pro vodu a elektrickou energii. Bude zřízen vjezd 
do stavební jámy v sekci A. Skutečný stav území a základních polohových výškových 
bodů při převzetí staveniště se musí porovnat se schváleným projektem. Polohově 
budou vytyčeny modulové osy. Výškově se stabilizuje bod, který je uvažován jako styk 
parcel 4091/1, 4091/4 a 2520/1. Tento bod určuje výšku ±0,000=221,070 m n.m. – 
výškový systém Balt po vyrovnání. Tato úroveň je uvažována jako úroveň podlahy 
v 1.NP v Polyfunkčním domu. Oprávněný geodet vytyčí prostorové polohy a určí 
relativní výšky. Veškeré polohové i výškové vytyčení stavby musí být řádně 
zafixováno, stabilizováno a opatřeno proti přehlídnutí a následnému poškození. O 
připravenosti staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku.  
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c. Požadavky na předcházející činnosti  

Zhotovitel stavby je povinen zajistit zařízení staveniště a provést vytyčení stavby 
geodetickou firmou. Po rozebrání silničních panelů a vyhloubení štěrkového podloží 
silničních panelů bude obrys stavební jámy překontrolován. Po vyhloubení stavební 
jámy v sekci A na požadovanou výškovou úroveň -0,650 m bude provedena kontrola 
stavební jámy, aby mohly začít pilotovací práce. Vytyčení polohy a výškového umístění 
vrtaných pilot si provede subdodavatel, který musí také zkontrolovat polohové a 
výškové umístění pilot. Po provedení pilot v sekci A , B1 a B2 se poloha a výšková 
úroveň hlavy pilot překontroluje. Dále se provede vytyčení stavebních rýh a jam 
z výškové úrovně -0,650 m, až poté je možné pokračovat ve výkopových pracích 
v sekci A. Po provedení všech zbylých výkopových prací v sekci A se provede kontrola 
předepsaných výškových i půdorysných rozměrů a rovinatosti. Před provedením 
základových konstrukcí bude provedeno přesné vytyčení. Po provedení základových 
konstrukcí se provede kontrola rovinatosti základů, polohy a výškové úrovně. Po 
provedení základových konstrukcí v sekci A, je možné zahájit výkopové práce v sekci 
B1 a B2. Před započetím výkopových prací bude provedeno vytyčení dvou stavebních 
jam. Po provedení výkopových prací bude provedena kontrola předepsaných výškových 
i půdorysných rozměrů a rovinatosti stavební jámy. Na závěr každé kontroly bude 
proveden záznam do stavebního deníku. 

4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Staveniště před započetím výkopových prací musí být řádně oploceno mobilním 
oplocením do minimální výšky 1,8 m. Vjezd na staveniště bude zřízen z východní 
strany z ulice Rokycanova. Vjezd do stavební jámy v sekci A bude zřízen ze severní 
strany. Všechny vjezdy musejí být dostatečně široké, aby mohli projet nejrozměrnější 
stroje, mezi které patří nákladní automobil s podvalníkem, na kterým bude složená vrtná 
souprava. Na staveništi se budou nacházet stavební buňky sloužící jako kanceláře, 
šatny, sprchy+WC, buňky určené pro skladování nářadí a drobného materiálu. Buňky 
budou situovány na severní straně pozemku, viz. výkresová část B.4. Zařízení staveniště 
pro spodní stavbu. Veškeré sítě veřejné infrastruktury musejí být označeny. Na 
severozápadní straně pozemku bude určené místo pro skládku materiálu. Na západní 
straně pozemku bude provedena deponie štěrkového podloží a zeminy určený pro 
zpětný zásyp základových konstrukcí. Vnitrostaveništní komunikace není potřeba 
zřizovat, protože staveniště se nachází na silničních panelech, viz. výkresová část, B.4. 
Zařízení staveniště pro spodní stavbu. Zbývající vytěžená zemina bude průběžně 
odvážena na skládku ELZET s.r.o. Pardubice. Všechny nákladní automobily a stroje pří 
výjezdu ze staveniště musejí být řádně očištěny. V případě znečištění veřejné 
komunikace musí neprodleně proběhnout očištění dané znečištěné komunikace.  
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Předpoklad pro provádění zemních prací je za příznivých klimatických podmínek. Při 
klesnutí teploty pod +5 °C, zemní práce lze provádět až do doby, kdy zemina nepůjde 
rozpojit. Při dlouhodobých dešťů se výkopové práce musejí přerušit, z důvodů 
zabořování strojů do rozmáčeného terénu. Při špatné viditelnosti, méně jak 10 m, je 
nutné pozastavit výkopové práce až do doby, kdy bude možné vidět ve vzdálenosti větší 
jak 10 m. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, více jak 10 m/s je nutné 
také práce přerušit. Práce budou prováděny za denního světla, tudíž není potřeba 
zřizovat umělé osvětlení. 
Předpoklad pro provádění pilotážních prací je za příznivých klimatických podmínek a to 
v rozmezí +5 °C až +20 °C. V případě klesnutí teploty pod +5 °C lze provádět vrty až 
do doby, kdy zemina nepůjde rozpojit. U betonáže pilot lze pokračovat za předpokladu 
odsouhlasení statikem a to tak, že se provede opatření betonáže pilot za nepříznivých 
klimatických podmínek, upraví se složení betonu, zajistí se vyhřívané stany atd… Při 
dlouhodobých dešťů se pilotážní práce musejí přerušit, z důvodů zabořování strojů do 
rozmáčeného terénu. Při špatné viditelnosti, méně jak na 10 m a při nepříznivých 
povětrnostních podmínek více jak 10 m/s, je nutné práce také pozastavit. Práce budou 
prováděny za denního světla, tudíž není potřeba zřizovat umělé osvětlení. 
Předpoklad pro provádění základových prací je za příznivých klimatických podmínek a 
to v rozmezí +5 °C až +25 °C. V případě klesnutí teploty pod +5 °C, lze pokračovat 
v betonáži za předpokladu odsouhlasení statikem a to tak, že se provede opatření 
betonáže základových konstrukcí za nepříznivých klimatických podmínek, upraví se 
složení betonu, zajistí se vyhřívané stany atd. Při vyhřívaném prostředí se musí zabránit 
vysychání betonu foliemi, přípravky atd. Při vlhčení betonu musí být teplota vody 
minimálně +5 °C. Při dlouhodobých dešťů se základové práce musejí přerušit a zabránit 
styku vody s betonem. Při špatné viditelnosti, méně jak na 10 m a při nepříznivých 
povětrnostních podmínek více jak 10 m/s, je nutné práce také pozastavit. Práce budou 
prováděny za denního světla, tudíž není potřeba zřizovat umělé osvětlení. 
Všichni pracovníci budou obeznámeni BOZP. O provedeném školení bude zapsán 
stavbyvedoucím záznam do stavebního deníku a pracovníci stvrdí svou účast podpisem. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Všichni řidiči strojů jsou povinni se prokázat platnými profesními průkazy, který jej 
opravňuje stroj řídit. Dodržování pravidel BOZP a zvýšené opatrnosti jsou povini 
dodržovat všichni pracovníci. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou 
bude provádět. Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. Celý proces 
výstavby dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje procesy a zadává práce. 
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Tab. 8. Personální obsazení u vytyčovacích prací 
název počet kvalifikace úkol 

geodet 2x 
oprávnění pro 

geodetickou činnost 

zaměření a vytyčení 
všech polohových a 

výškových bodů 

vedoucí pracovní 
čety 

1x 

oprávněn 
k asistování u 
geodetického 

zaměření 

zaměření a vytyčení 
všech polohových a 

výškových bodů 

pomocný dělník 1x 
oprávnění, poučení 

a 
proškolení 

pomocné práce u 
geodetického 

zaměření 
 
Tab. 9. Personální obsazení u demontáže silničních panelů a uskladnění štěrkového 
podloží 

název počet kvalifikace úkol 

vedoucí pracovní 
čety 

1x 
praxe, oprávnění, 

proškolení, 
poučení, 

kontrola polohy 
demontáže 

silničních panelů, 
navigace strojů 

pomocný dělník 2x 
poučení a 
proškolení 

přichycení 
silničních panelů na 

závěsné popruhy, 
očišťování strojů 

obsluha rýpadla 1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

nakládání a 
skládání silničních 
panelů, nakládání 

štěrkového podloží 
na nákladní 
automobil 

řidič rýpadlo 
nakladače 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

nakládání a 
skládání silničních 
panelů, nakládání 

štěrkového podloží 
na nákladní 
automobil 

řidič nákladního 
automobilu 

2x 
řidičský průkaz 

typu C a profesní 
průkaz 

transport silničních 
panelů a štěrkového 

podloží 
 
 
 



Technologický předpis spodní stavby 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 67 
 

Tab. 10. Personální obsazení u výkopových prací 
název počet kvalifikace úkol 

vedoucí pracovní 
čety 

1x 
praxe, oprávnění, 

proškolení, poučení 

kontrola polohy a 
výškové úrovně 

výkopu, navigace 
strojů 

pomocný dělník 2x 
poučení a 
proškolení 

dočištění dna 
výkopu jam a rýh, 
očišťování strojů 

obsluha rýpadla 1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

těžení a nakládání 
zeminy na nákladní 

automobil 

řidič rýpadlo 
nakladače 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

těžení a nakládání 
zeminy na nákladní 

automobil, 
uskladnění, 

naložení silničních 
panelů, pomocné 

práce 

řidič nákladního 
automobilu 

4x 
řidičský průkaz 

typu C a profesní 
průkaz 

odvoz zeminy na 
skládku 

 
Tab. 11. Personální obsazení u pilotážních prací 

název počet kvalifikace úkol 

geodet 2x 
oprávnění pro 

geodetickou činnost 

zaměření a vytyčení 
polohových a 

výškových bodů 
pilot 

vedoucí pracovní 
čety 

1x 
praxe, oprávnění, 

proškolení, poučení 

kontroly při 
provádění pilot, 

osazení armokoše, 
betonáž pilot 

vrtmistr 1x 
Min. SOŠ 

s maturitou, praxe 
10 let 

navigace vrtné 
soupravy, 

zodpovědnost za 
správný 

technologický 
postup, kontrola 
složení zeminy, 

provádí zkoušky, 
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vystavuje protokol 
o provedených 

vrtech 

strojník vrtné 
soupravy 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

řídí vrtnou 
soupravu 

obsluha vrtné 
soupravy 

1x 
oprávnění, poučení 

a 
proškolení 

obslužné práce 
kolem vrtné 

soupravy během 
provádění pilot 

betonář 2x 
praxe, oprávnění, 

proškolení 

betonování pilot, 
zajištění polohové 
stability armokoše 

pomocný dělník 2x 
poučení a 
proškolení 

pomocné práce, 
čištění strojů 

řidič rýpadlo 
nakladače 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

vodorovné 
přemístění 

armokošů, nakládka 
vyvrtané zeminy 

řidič nákladního 
automobilu 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a profesní 
průkaz 

odvoz vyvrtané 
zeminy na skládku 

řidič 
autodomíchávače 

1x 
řidičský průkaz 

typu C, profesní a 
strojnický průkaz 

přeprava betonové 
směsi z betonárky 

řidič autočerpadla 1x 
řidičský průkaz 

typu C, profesní a 
strojnický průkaz 

obsluha 
autočerpadla 

řidič nákladního 
automobilu 

s hydraulickou 
rukou 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a profesní 
průkaz 

přeprava armokošů 
z armovny 

řidič nákladního 
automobilu 

1x 
řidičský průkaz 

typu C, E a profesní 
průkaz 

přeprava vrtné 
soupravy 
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Tab. 12. Personální obsazení u základových prací 
název počet kvalifikace úkol 

vedoucí pracovní 
čety 

1x 
praxe, oprávnění, 

proškolení, poučení 

provádění bednění, 
ukládání výztuže, 

betonování základů, 
hutnění podsypů 

tesař 4x 

praxe, oprávnění, 
proškolení, 

(alespoň jeden 
tesař-požadavek na 
odborné vzdělání) 

montáž 
systémového 

bednění 

betonář 4x 
praxe, oprávnění, 

proškolení 

ukládání výztuže do 
bednění, ukládání 

betonu do bednění, 
hutnění betonu,  

železář 4x 
praxe, svářečský 
průkaz, kurz ZP 

111.-1.1.1 

ukládání výztuže do 
bednění, vázání 

výztuže 

pomocný dělník 2x 
poučení a 
proškolení 

pomocné a 
přípravné práce 

řidič rýpadlo 
nakladače 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

rozvoz bednění a 
výztuže, přiblížení 
zpětných zásypů 

řidič smykového 
nakladače 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

provádění zpětného 
zásypu 

řidič 

autodomíchávače 1x 
řidičský průkaz 

typu C, profesní a 
strojnický průkaz 

přeprava betonové 
směsi z betonárky 

řidič autočerpadla 
1x 

řidičský průkaz 
typu C, profesní a 
strojnický průkaz 

obsluha 
autočerpadla 

řidič nákladního 

automobilu 

s hydraulickou 

rukou 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a profesní 
průkaz 

přeprava výztuže, 
bednění a materiálů 

řidič nákladního 

automobilu 1x 
řidičský průkaz 

typu C a profesní 
průkaz 

transport štěrku pro 
zpětný zásyp 
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6. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP 

a. Stroje 

a.1   Stroje pro demontáž silničních panelů a štěrkového 
podloží 

Rýpadlo Caterpillar M322D 

Kolové rýpadlo bude sloužit pro nakládku, vykládku silničních panelů a nakládku 
štěrkového podloží. 

Rýpadlo nakladač Caterpillar 444F 

Kolový rýpadlo nakladač bude sloužit pro nakládku, vykládku silničních panelů a 
nakládku štěrkového podloží. 

Nákladní automobil TATRA 8x8 jednostranný sklápěč 

Nákladní automobil bude sloužit pro transport silničních panelů a štěrkového podloží. 

a.2   Stroje pro zemní práce 

Rýpadlo Caterpillar M322D 

Kolové rýpadlo bude sloužit k vyhloubení stavebních jam a rýh a naložení zeminy na 
nákladní automobil. 

Rýpadlo nakladač Caterpillar 444F 

Kolový rýpadlo nakladač bude sloužit k vyhloubení stavebních jam a rýh a naložení 
zeminy na nákladní automobil, k zarovnání dna stavební jámy a ke všem pomocným 
pracím. 

Nákladní automobil TATRA 8x8 jednostranný sklápěč 

Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz zeminy na skládku. 

a.3   Stroje pro zřízení pilot 

Vrtná souprava Soilmec SR-30 

Vrtná souprava provede vrtané piloty. 

 



Technologický předpis spodní stavby 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 71 
 

Autočerpadlo schwing S 47 X 

Autočerpadlo zajišťuje transport betonové směsi do vrtů pilot. 

Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 10 C 

Autodomíchávač slouží k přepravě betonové směsi z betonárky. 

Rýpadlo nakladač Caterpillar 444F 

Kolový rýpadlo nakladač nakládá vyvrtanou zeminu na nákladní automobil a přibližuje 
armokoše k vrtů pilot. 

Nákladní automobil TATRA 8x8 jednostranný sklápěč 

Nákladní automobil odváží vyvrtanou zeminu na skládku. 

Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou slouží k transportu armokošů z armovny. 

Valník Goldhofer STZ-L5 48/80, který potáhne tahač Iveco Trakker AD 260T45W 

Transport vrtné soupravy. 

a.4   Stroje pro základové konstrukce 

Autočerpadlo schwing S 47 X 

Autočerpadlo zajišťuje transport betonové směsi do bednění základových konstrukcí. 

Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 10 C 

Autodomíchávač slouží k přepravě betonové směsi z betonárky. 

Rýpadlo nakladač Caterpillar 444F 

Kolový rýpadlo nakladač slouží pro přiblížení systémového bednění, ocelové výztuže, 
zpětným zásypům a pro všechny pomocné práce. 

Smykový nakladač Caterpillar 272C 

Smykový nakladač slouží pro práce se štěrkem a zeminou pro zpětný zásyp. 

Nákladní automobil TATRA 8x8 jednostranný sklápěč 

Nákladní automobil slouží pro transport štěrku pro zpětný zásyp. 

Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou slouží k transportu ocelové výztuže 
z armovny, bednění a všech potřebných materiálů. 
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Technické parametry strojů jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 

b. Nářadí 

b.1 Nářadí pro vytyčovací práce 

Digitální teodolit ET10 

Digitální teodolit slouží pro polohové a výškové zaměření bodů. 

Nivelační profi sada NL-20 sestava 

Nivelační sada slouží pro výškové zaměření bodů.  

Motorová řetězová pila Hecht 927 R 

Motorová pila slouží ke zkracování dřevěných vytyčovacích kolíků.

Úhlová bruska Narex EBU 15-16

Úhlovou bruskou se zkrátí ocelová výztuž, která bude sloužit jako značka pro zaměřené 
body a také jako ochranná ohrádka zaměřených bodů proti poškození. 

Příklepová vrtačka Bosch GSB 1300 

Příklepovou vrtačkou se předvrtají otvory v silničních panelech pro ukotvení ocelové 
výztuže, která bude sloužit jako ochranná ohrádka zaměřených bodů proti poškození. 

Tab. 13. Drobné ruční nářadí pro vytyčovací práce                                              

název počet 
svinovací metr, dl. 10 m 4x 

pásmo, dl. 50 m 2x 
palice, 5 kg 2x 

kladivo, 2 kg 2x 
sekera 2x 
lopata 3x  

krumpáč 3x  
rýč 3x 

stavební kolečko 2x 
fanka s krátkou rukojetí 1x 
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b.2 Nářadí pro práce na vrtaných pilotách 

Digitální teodolit ET10 

Digitální teodolit slouží pro polohové a výškové zaměření vrtaných pilot. 

Nivelační profi sada NL-20 sestava 

Nivelační sada slouží pro výškové zaměření vrtaných pilot.  

Motorová řetězová pila Hecht 927 R 

Motorová pila slouží ke zkracování dřevěných hranolů, které jsou určeny jako podložky 
pro uskladněné armokoše.

Úhlová bruska Narex EBU 15-16

Úhlová bruska bude sloužit ke zkrácení ocelových výztuží, které budou sloužit jako 
značky pro zaměřené body pilot. Dále pro řezání ocelových výztuží. 

Bourací kladivo HM1307C 

Bourací kladivo slouží pro odstranění znehodnocené části hlav pilot. 

Tab. 14. Drobné ruční nářadí pro vrtané piloty                                             

název počet 
svinovací metr, dl. 10 m 4x 

pásmo, dl. 50 m 2x 

vodováha, 2 m 3x 

palice, 5 kg 2x 

kladivo, 2 kg 2x 

hrábě 2x 

lopata 2x  

krumpáč 2x  

výtyčky 2x 

armovací kleště 2x 
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b.3 Nářadí pro práce na základových konstrukcích 

Digitální teodolit ET10 

Digitální teodolit slouží pro polohové a výškové určení bodů pro přesné umístění 
bednění. 

Nivelační profi sada NL-20 sestava 

Nivelační sada slouží pro výškové určení bodů pro přesné umístění bednění. 

Motorová řetězová pila Hecht 927 R 

Motorová pila slouží ke zkracování stavebního řeziva.

Úhlová bruska Narex EBU 15-16

Úhlová bruska slouží k úpravě a zkrácení ocelových výztuží.  

Ruční kotoučová pila MAKITA 5705RK 

Kotoučová pila slouží ke zpracování stavebního řeziva. 

Svářečka Telwin Technomig 200 

Svářečka slouží ke svařování ocelové výztuže. 

Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli VB 16 Y 

Stříhačka a ohýbačka slouží pro zkracování a ohýbaní ocelové výztuže. 

Ručně vedený vibrační válec AMMANN AR 65 

Vibrační válec je určený pro zhutnění zpětného zásypu a podkladních vrstev. 

Vibrační deska Lumag RP 60 S 

Vibrační deska je určená pro zhutnění zpětného zásypu a podkladních vrstev. 

Vibrační lať DUOSCREED 

Vibrační lať slouží k plošnému zhutnění podkladní desky. 

Ponorný vibrátor - vysokofrekvenční M5-AFP 

Ponorný vibrátor je určen pro zhutnění betonové směsi. 

Tlakový mycí stroj Kasch Technik-Poseidon 8- 125 

Tlakový mycí přístroj bude sloužit pro omývání bednících prvků po betonáži a 
stavebních strojů při výjezdu ze staveniště. 
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Míchačka AL-KO 1202 H 

Míchačka slouží k domíchání zbytkového betonu. 

Tab. 15. Drobné ruční nářadí pro základové konstrukce                                              

název počet 
svinovací metr, dl. 10 m 8x 

pásmo, dl. 50 m 4x 

vodováha, 2 m 4x 

vodováha, 0,6 m 4x 

palice, 5 kg 2x 

kladivo, 2 kg 4x 

tesařské kladivo 4x 

zednické kladivo 4x 

hrábě 4x 

lopata 4x  

krumpáč 4x  

koště 2x 

kleště 6x 

pákové kleště 3x 

armovací kleště 3x 

lžíce 6x 

dřevěné hladítko 4x 

hliníková lať, 2m 2x 

stavební kolečko 4x 

kbelík 4x 

naběrák 2x 

hadicová vodováha 1x 

ochranný svářečský štít 1x 

nůž 2x 

rozprašovač na olej 10 litrů 1x 

barevný vytyčovací provázek 2x 

obyčejný provázek 2x 
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lanový závěs 2x 

hořák stavební s propanbutanovou 

bombou 

1x 

 

Technické parametry nářadí jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 

sestavy. 

c. Pracovní pomůcky BOZP 

Pracovní oděv, obuv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, sluchátka proti hluku, 
pracovní rukavice, kožená zástěra pro sváření. Z hlediska bezpečnosti provádění je 
zapotřebí dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou strojů a pracovníky. 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

a. Přípravné práce 

Před započetím stavebních prací stavbyvedoucí a mistr provedou vyznačení všech 
inženýrských sítí, které vedou přes staveniště. Vyznačení bude provedeno reflexním 
sprejem. Jako podklad pro vytyčení bude sloužit projektová dokumentace, především 
výkres situace.  Dále je zapotřebí zprovoznit odběrná místa pro vodu a elektrickou 
energii, na které budou osazeny měřící zařízení. Staveniště musí být řádně oploceno 
mobilním oplocením do minimální výšky 1,8 m. V místě vjezdu na staveniště 
z východní strany z ulice Rokycanova, bude zřízena uzamykatelná brána. Dále bude 
zařízeno celé staveniště. Budou vyznačeny plochy pro deponie, plochy pro skladování 
materiálu, provozní a sociální zázemí zařízení staveniště, stavební buňky sloužící jako 
kanceláře, šatny, sprchy+WC, uzamykatelný skladovací kontejner. Zázemí bude 
situováno v severní části pozemku. Více viz. textová část kapitola 5. Technická zpráva 
zařízení staveniště a výkresová část, B.4. Zařízení staveniště pro spodní stavbu. O 
přípravných prácí provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  

b. Vytyčovací práce 

Na samém začátku, před započetí demontáží silničních panelů, bude provedeno hlavní 
vytyčení objektu. Vytyčení provede geodetická firma digitálním teodolitem a 
nivelačním přístrojem. Pro výškové vytyčení objektu byla stanovena výšková úroveň 
±0,000=221,070 m n.m. – výškový systém Balt po vyrovnání. Tato úroveň je uvažována 
jako úroveň podlahy v 1.NP v Polyfunkčním domu. Polohopisně bude objekt vytyčen 
v souřadnicovém systému JTSK dle situačního výkresu. Jako hlavní vytyčovací a 
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výškový bod je uvažován styk parcel 4091/1, 4091/4 a 2520/1.Nejprve budou vytyčeny 
dva nejvýznamnější body, tudíž čili dva rohy objektu. Od těchto dvou významných 
bodů se bude pokračovat ve vytyčení zbylých rohů objektu, kde dochází k lomu 
konstrukcí s přesností potřebnou pro výstavbu, čili relativní střední souřadnicovou 
chybou + 0,01 m. Body v podobě nastřelovacích hřebíků s podložkou budou zatlučeny 
do silničních panelů, v případě problémů se zatlučením bude bod předvrtán vrtačkou. 
Všechny body budou označeny reflexním sprejem pro lepší viditelnost a orientaci. Tyto 
body objektu se musejí přenést zajišťovacími body mimo stavbu. Zajišťovací body 
musejí být přeneseny ve stejných vzdálenostech od hrany objektu a v dostatečné 
vzdálenosti, aby nedošlo k jejich poškození např. stavebními stroji. Zajišťovací body 
budou také v podobě nastřelovacích hřebíků s podložkou a označeny reflexním sprejem. 
Tak zvané stavební lavičky nelze u této výstavby použít z důvodu povrchu staveniště ze 
silničních panelů. Kolem každého zajišťovacího bodu bude provedena ochranná 
ohrádka v podobě rohových ocelových prutů výšky 1,5 m a do kola obtočenou 
výstražnou páskou. Z důvodu bezpečnosti bude na vrch každého ocelového prutu 
napíchnut kus polystyrénu. Otvory v silničních panelech pro ocelové pruty budou 
předvrtány vrtačkou. Ochranná ohrádka by měla být dostačujícím výstražným a 
ochranným prvkem zajišťovacích bodů a zároveň dobře přístupná pro oprávněnou 
osobu, která bude nad zajišťovací bod instalovat digitální teodolit pro další určování 
polohových a výškových bodů. Od hlavních rohových bodů objektu, bude vyměřena 
hrana stavební jámy sekce A, která bude vyvápněna vápenným hydrátem. Poté bude 
možné provést demontáž silničních panelů a vyhloubení stavební jámy v sekci A. 
Subdodavatelská firma provádějící piloty si provede vytyčení pilot samostatně za 
přítomnosti svého geodeta. Vytyčení středů pilot bude provedeno na základě podkladů, 
vytyčovacího výkresu pilot. Na každý střed piloty bude osazena betonářská výztuž 
dlouhá 0,5 m, která bude označena reflexním sprejem. Před zahájením vrtacích prací, 
budou všechny body označující polohu vrtaných pilot překontrolovány. 
Vytyčení stavebních rýh bude provedeno tak, že digitální teodolit bude nainstalován 
přesně nad zajišťovací bod v ochranné ohrádce a pomocí protějšímu zajišťovacímu 
bodu se chytí rovina a zároveň hrana objektu. Na této rovině se zatlučou po dvou 
metrech dřevěné vytyčovací kolíky dlouhé 0,4 m. Od této roviny bude vyměřena hrana 
stavební rýhy. Požadovaná výšková úroveň stavebních jam, rýh a podkladního betonu 
bude zaměřena pomocí nivelačního přístroje od stanoveného výškového bodu, který 
určuje výškovou úroveň ±0,000=221,070 m n.m. – výškový systém Balt po vyrovnání. 
Zaměření polohy umístění systémového bednění základů, bude provedeno pomocí 
digitálního teodolitu, který bude nainstalován přesně nad zajišťovací bod v ochranné 
ohrádce a pomocí protějšímu zajišťovacímu bodu se chytí rovina a zároveň hrana 
objektu. Na tuto úroveň budou zatlučeny nastřelovací hřebíky s podložkou do 
podkladního betonu a to po dvou metrech. Rovinná úroveň mezi nastřelovacími hřebíky 
bude nasprejována pomocí reflexního spreje. 
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c. Demontáž silničních panelů a uskladnění štěrkového 
podloží 

Po vytyčovacích pracích bude zahájena demontáž silničních panelů na ploše 1933,183 
m2. Panely budou zvednuty pomocí lanových popruhů, které budou zaháknuty za oka 
panelů a naloženy na nákladní automobil Tatra pomocí kolového rýpadla Catrepillar 
M322D a rýpadla nakladače 444F. Celkem bude naloženo 323 kusů panelů. Samým 
procesem bude 100 ks silničních panelů složeno na západní straně staveniště. Složení 
bude provedeno do maximální výšky 1,8 m a na dřevěné hranoly, kterými se panely 
budou i prokládat, pro lepší budoucí manipulaci. Uskladněné panely budou sloužit 
například pro přitížení věžového jeřábu. Zbylých 223 ks panelů bude odvezeno pomocí 
dvou nákladních automobilů na skládku Elzet s.r.o. v Pardubicích. Po demontáži 
silničních panelů bude vyhloubeno štěrkové podloží, které se nachází pod silničními 
panely o tloušťce 200 mm. Toto štěrkové podloží bude naloženo pomocí rýpadla a 
rýpadla nakladače na nákladní automobil o celkové kubatuře 521,959 m3 a uskladněno 
na deponii, která se nachází na západní straně pozemku. Uskladnění bude provedeno v 
násypu do maximální výšky 1,8 m, s vytvořeným svahem pod úhlem 45° a zakryt 
geotextílií, která bude přitížena, aby neuletěla. Štěrkové podloží bude použito pro 
zpětný zásyp základových konstrukcí. 

d. Výkopové práce 

Po vyhloubení štěrkového podloží silničních panelů, bude vyhloubena svahovaná 
stavební jáma v sekci A na výškovou úroveň -0,650 m. Vyhloubení bude provádět 
kolový rýpadlo Caterpillar M322D. Rýpadlo celkem vyhloubí 1183,107 m3 zeminy, 
která bude průběžně odvážena čtyřmi nákladními automobily Tatra na skládku Elzet 
s.r.o. v Pardubicích. Po provedení vrtaných pilot, kolové rýpadlo Caterpillar M322D a 
rýpadlo nakladač 444F začnou hloubit stavební jámu výtahové šachty na výškovou 
úroveň -1,650 a stavební rýhy na výškovou úroveň -1,150 m a -1,450 m. U provádění 
stavebních jam a rýh musí rýpadlo nakladač dbát zvýšenou opatrnost pro hloubení 
kolem vytvořených pilot, aby beton a výztuž piloty nebyly poškozeny. Odhalení hlavy 
piloty a přečnívající výztuže bude provedeno ručně stavebními dělníky. Zeminu 
vytěženou ze stavební jámy výtahové šachty o celkové kubatuře 34,301 m3 a stavebních 
rýh o celkové kubatuře 242,125 m3, budou odvážet čtyři nákladní automobily Tatra na 
skládku Elzet s.r.o. v Pardubicích, kromě 41,755 m3 zeminy, která bude uskladněna na 
deponii na západní straně staveniště pro budoucí zpětný zásyp základových konstrukcí. 
Uskladnění bude provedeno v násypu do maximální výšky 1,8 m, s vytvořeným svahem 
pod úhlem 45°. Dočištění dna stavebních rýh a jámy bude provedeno ručně pomocí 
lopat a krumpáčů. Po provedení základových konstrukcí v sekci A, budou provedeny 
dvě svahované stavební jámy v sekci B1 a B2 na výškovou úroveň -1,350 m. Hloubení 
bude provádět rýpadlo nakladač Caterpillar 444F. Po dosažení hloubky -1,100 m, bude 
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rýpadlo nakladač pokračovat se zvýšenou opatrností za přítomnosti vedoucího pracovní 
čety a to z důvodu, aby nedošlo k poškození horní betonové stěny horkovodního kanálu, 
který se nachází pod stavební jámou v sekci B1 a B2. Po dosažení hloubky -1,250 m 
bude vyhloubení stavební jámy provedeno ručně až do hloubky -1,350 m. Celkem bude 
vytěženo 96,447 m3 zeminy ze dvou stavebních jam v sekci B1 a B2 a průběžně 
odváženo nákladním automobilem Tatra na skládku Elzet s.r.o. v Pardubicích. 
 
Obr. 12. Schéma výkopu stavebních jam a rýh 
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e. Vrtané piloty 

e.1. Provedení vrtů pilot 

Vrtná souprava Solimec SR-30, která bude provádět vrty pilot, bude vhodně postavena 
u vrtu pilot, v závislosti na odkládání vyvrtané zeminy na mezi skládku, ze které 
rýpadlo nakladač bude nakládat vyvrtanou zeminu na nákladní automobil. Vrtací šnek 
bude nasměrován přímo nad vyznačený bod v podobě betonářské výztuže (střed 
piloty)tak, aby se jí dotýkal. Poté vrtmistr provede dva zajišťovací body (přemístění 
středového polohového bodu piloty na kraje vrtu) a to tak, že si od středu vyměří 
poloměr piloty a ve vzdálenosti poloměru zatluče kus betonářské výztuže do země. To 
samé provede na druhém okraji. Poté vrtmistr zkontroluje svislou polohu piloty pomocí 
dvou metrové vodováhy. Pak je možné odstranit středový bod piloty v podobě 
betonářské výztuže. Vrtací šnek položí svůj hrot na zem, vrtmistr znovu překontroluje 
polohu vrtacího šneku od zajišťovacích bodů a svislou polohu pomocí dvou metrové 
vodováhy. Dále zkontroluje podloží vrtací soupravy, aby se předešlo ztrátě stability při 
vrtání. Před začátkem samotného vrtání dá vrtná souprava zvukový signál, všichni 
pracovníci se vzdálí od vrtné soupravy do vzdálenosti 4 m. Vrtný šnek bude vrtat vrt na 
požadovanou hloubku piloty. Z důvodu podloží složeného převážně z navážek budou 
pro vrty použity spojovatelné ocelové pažnice pro stabilizaci hrany vrtu. Ocelová 
pažnice je napojena na rameno vrtacího šneku a je společně s vrtacím šnekem 
zavrtávaná do vrtu. Dílce ocelové pažnice jsou vysoké 1,5 m a jsou mezi sebou 
propojeny kuželovými šrouby. Během vrtání vrtmistr kontroluje svislost a přesnost vrtu. 
Vyvrtanou zeminu porovnává s projektem a předpokládanými geologickými podmínky. 
Vrt pilot musí být ukončen v požadovaném únosném podloží, aby bylo dodrženo 
minimální vetknutí. Po dosažení požadovaného únosného podloží bude vyměněn vrtací 
šnek za čistící šapu, která vyčistí dno vrtu. Nejpozději do 24 hodin od provedení vrtů, 
musí být vrty pilot spolu s osazením armokošů zabetonovány. Proto bude vytvořeno 
tolik vrtů, aby se požadovaná doba stihla. Celkem bude provedeno 77 ks vrtů pilot o 
průměrech 620 mm a 900 mm. O každém provedeném vrtu bude sepsán protokol. 

e.2. Osazení armokošů 

Armokoše budou postupně přepraveny ze skládky materiálu k vrtů pilot v závislosti na 
průběhu provádění vrtů pilot pomocí rýpadlo nakladače. Vrtmistr zkontroluje, zda na 
armokoších jsou osazeny betonové distanční kolečka. Pro průměr pilot 620 mm, bude 
krytí výztuže 64 mm a pro průměr pilot 900 mm, bude krytí výztuže 110 mm. Armokoš 
bude osazen do vrtu tak, že se připevní za lano, které je zavěšené na manipulačním háku 
vrtné soupravy. Rameno vrtné soupravy vyzdvihne armokoš ze země a pomalu ho vloží 
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za pomocí asistence betonáře do vrtu až do požadované hloubky, aby byl dodržen 
přesah výztuže nad hlavou piloty. Armokoš bude zajištěn proti klesnutí pomocí dvou 
háků, které budou zaháknuty za okraje ocelové pažnice. Celkem bude potřeba 81,3 t 
ocelové výztuže na 77 ks vrtaných pilot. Ocelová výztuž vrtaných pilot bude označení 
třídy oceli 10505 (R). 

e.3. Betonáž pilot 

Betonáž pilot bude provedena pomocí výložníku autočerpadla. Je zapotřebí při betonáži 
mít výložník ve svislé poloze a ve středu piloty, aby nedošlo ke kontaktu s armokošem. 
Při počátku betonáže bude výložník v maximální výšce od dna vrtu 1 m. Při 
pokračování betonáže je dovoleno betonovat z maximální výšky 1,5 m. Je potřeba 
provádět průběžné zhutňování betonu vysokofrekvenčním vibrátorem. Při plynulé 
betonáži je potřeba vytahovat průběžně ocelové pažnice. Armokoš bude zajištěn pomocí 
lana zavěšeného na manipulačním háku umístěném na vrtné soupravě. Betonáž pilot 
bude ukončena v požadované výškové úrovni (+100 mm navíc), která se nachází u 
většiny pilot v sekci A -1,050 m (pilotovací souprava provádí vrty ze dna stavební jámy 
v sekci A, která se nachází ve výškový úrovni -0,650 m). Vrtmistr překontroluje 
výškovou úroveň hlavy piloty pomocí svinovacího metru, který vloží do vrtu piloty a 
změří vzdálenost od dna stavební jámy. Piloty budou dostatečně přebetonované (+100 
mm), aby byl zachován kvalitní beton v hlavě piloty, které budou později odbourány 
zase o 100 mm. Beton pilot bude třídy C 30/37 stupeň vlivu prostředí XA2. Celkem 
bude provedeno 77 ks pilot průměru 620 mm a 900 mm o celkové kubatuře 774,230 m3 
betonu. 

e.4. Dokončovací práce pilot 

Po provedení výkopů stavebních rýh, jam a odhalení, očištění hlav pilot a jejich 
výztuže, bude vrchní část přebetonované piloty odbourána 100 mm bouracím kladivem. 
Je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při odbourávání betonu kolem výztuže, aby 
nedošlo k jejímu poškození. V případě poškození výztuže, bude poškozená výztuž 
uříznutá úhlovou bruskou a přivařená náhradní výztuž. 
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Obr. 13. Schéma vrtů pilot 

 

f. Základové konstrukce 

Nejprve budou provedeny základové konstrukce na výtahové šachtě. To znamená na 
podkladní beton tl. 100 mm se nainstaluje bednění základové desky výtahové šachty. 
Do bednění základové desky, bude navázaná ocelová výztuž, která bude propojena 
s výztuží vrtané piloty. Základová deska se zabetonuje. Po odbednění, bude provedena 
vodorovná hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů, na kterou se nainstaluje 
bednění pro svislé základové zdi výtahové šachty. Do jedné hrany bednění se naváže 
ocelová výztuž a propojí se s výztuží, která vyčnívá ze základové desky od vrtaných 
pilot. Bednění se zkompletuje. Svislé základové zdi se zabetonují. Po odbednění bude 
provedena svislá hydroizolace pomocí modifikovaných asfaltových pásů. Provede se 
zpětný zásyp základová konstrukce výtahové šachty na výškovou úroveň -0,650 m 
(úroveň dna stavební jámy v sekci A). 
Po provedení základových konstrukcí výtahové šachty budou provedeny zbylé 
základové konstrukce v sekci A. Nejprve bude proveden podkladní beton tl. 100 mm ve 
stavebních rýhách. Poté bude nainstalovaná první hrana bednění, do které se bude vázat 
ocelová výztuž, která bude navázaná na výztuž z vrtaných pilot. Poté bude 
doinstalována druhá hrana bednění. Základové pasy a patky budou zabetonovány. Po 
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dosažení požadované tvrdosti betonu, se základové pasy a patky odbední. Provede se 
zpětný zásyp základových konstrukcí a to tak, že nejprve bude proveden zhutněný 
podsyp pod podkladní desku tl. 300 mm. Poté bude provedena podkladní deska mezi 
základovými pasy a patky. Na podkladní desku bude položena vodorovná hydroizolace 
z modifikovaných asfaltových pásů. Nakonec bude proveden zpětný zásyp vnější hrany 
základových konstrukcí po obvodu objektu s drenážním odvodněním. Po dokončení 
základových prací v sekci A, se začne pracovat na základových pracích v sekci B1 a B2. 
Tyto práce budou pokračovat souběžně s prácemi na horní hrubé stavbě, z důvodu 
časového prostoru výstavby dvou venkovních sloupů, které musejí být vyhotovené se 
sloupy v 2.NP. Nejprve bude vyhloubena stavební jáma v sekci B1 a B2. Následně zde 
bude proveden podkladní beton, na který se nainstaluje bednění pro dvě základové 
patky. Bude navázaná výztuž do bednění, která bude propojena s výztuží vyčnívající z 
pilot. Provede se betonáž dvou základových patek. Po odbednění bude možné provést 
vodorovnou hydroizolaci z modifikovaných pásů. Dále se naváže svislá výztuž sloupů, 
která bude propojena s vyčnívající výztuží ze základové patky. Bude nainstalováno 
bednění sloupů a provedena betonáž. Po odbednění sloupů, bude ve spodní části sloupů 
až po úroveň terénu provedena svislá hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů. 
Nakonec bude proveden zpětný zásyp. 
 
Obr. 14. Schéma základových konstrukcí 
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f.1. Provedení podkladního betonu a odbourání 
znehodnocených hlav pilot 

Po provedení výkopu stavebních rýh a stavební jámy výtahové šachty, bude provedeno 
odbourání znehodnoceného betonu hlav pilot. Stavební dělníci pomocí bouracího 
kladiva odbourají znehodnocený beton hlavy piloty v tloušťce 100 mm. U odbourávaní 
je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti kolem ocelové výztuže, aby nedošlo k jejímu 
poškození. V případě poškození je zapotřebí poškozenou výztuž uříznout úhlovou 
bruskou a navařit novu výztuž. Stavební dělníci provedou ruční dočištění dna 
stavebních rýh a jam na požadovanou výškovou úroveň. Poté bude proveden podkladní 
beton do základové spáry v tloušťce 100 mm. Beton bude třídy C 25/30, stupeň vlivu 
prostředí XA2. Beton bude ukládán do stavebních rýh pomocí výložníku autočerpadla, 
maximální výška shozu bude 1,5 m. Po uložení betonu v tloušťce 100 mm, bude beton 
uhlazen hladítkama do roviny. Beton bude na staveniště dovezen pomocí 
autodomíchávačů o celkové kubatuře 13,932 m3.  

f.2. Bednění základových konstrukcí 

Obr. 15. Bednění základových pasů a patek 

 
 
Bednění bude provedeno z lehkých systémových dílců NOE SL 2000. Společnost ISD - 
NOE, s.r.o. vypracuje podrobný výkres postupu montáže systémového bednění NOE SL 
2000 pro základové konstrukce. Nejprve bude provedeno vytyčení polohy bednění 
pomocí nastřelovacích hřebíků s podložkou, které budou zatlučeny do podkladního 
betonu. Poté bude vyznačen obrys hrany bednění pomocí značkovacího spreje. Do 
vyznačeného obrysu, bude nainstalovaná první hrana bednění základových pasů a patek. 
Panely systémového bednění jsou mezi sebou spojeny klínovou deskou, která je 
zasunuta čepem do oválného otvoru. Propojení dvou dílců je dokončeno zatlačením 
nebo zaklepnutím klínové desky směrem dolů.  
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Obr. 16. Spojení dvou dílců bednění 

 
První hrana bednění bude stabilizována proti lehnutí pomocí stabilizačních vzpěr. 
K dolnímu okraji bednění, bude zatlučeno dřevěné prkno do podkladního betonu, aby 
nedošlo k posunu bednění. Po navázání ocelové výztuže a vložení extrudovaného 
polystyrénu do bednění na vnější okraj po obvodu základových pasů, bude provedena 
druhá hrana systémového bednění. Druhá hrana bednění bude při dolním okraji panelu 
sepnuta základovým spínacím ocelovým páskem. Délkově nastavená ocelová páska, 
bude položena na základovou svorku, panel bude nasazen na čep svorky s páskou a 
příložka svorky bude zatlučena kladivem. Při horním okraji panelu, bude sepnutí 
provedeno přes spínací drapák tyčí a maticí nad panelem.  
 
Obr. 17. Sepnutí bednění při horním a dolním okraji 

K dolnímu okraji bednění, bude zatlučeno dřevěné prkno do podkladního betonu, aby 
nedošlo k posunu bednění. Celková plocha bednění pro základové pasy je 343,068 m2, 
pro základové patky 143,632 m2. 
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Obr. 18. Řez bednění základovým pasem 

Základová deska výtahové šachty v sekci A, bude provedena z dílců systémového 
bednění položených na ležato. Stabilizace bude provedena pomocí základových vzpěr. 
Základová vzpěra se nacvakne pomocí klínové desky na dílec systémového bednění a 
pomocí zemní tyče, která bude zatlučena do betonu základové spáry stabilizována proti 
posunu. Rozestup základových vzpěr bude po 1250 mm. Bednění základového zdiva 
výtahové šachty, bude provedeno stejným způsobem jako bednění základových pasů a 
patek. Celková plocha bednění pro základovou desku výtahové šachty je 3,575 m2, pro 
základové zdi výtahové šachty 33,128 m2. 
 
Obr. 19. Bednění základové desky pomocí základové vzpěry 

Bednění dvou základových patek v sekci B1 a B2 bude provedeno pomocí dílců 
systémového bednění, které budou stabilizovány stabilizačními vzpěry. Stabilizační 
vzpěry budou připevněny na Z-profil panelu šroubem.  
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Obr. 20. Stabilizační vzpěra 

 
Transport panelů je možný za pomocí uchopení za Z-profily nebo pomocí transportních 
háků. Bednění je potřeba opatřit odbedňovacím přípravkem před uložením armatury, 
aby armatura nebyla mastná. To znamená, že dílce bednění budou opatřeny 
odbedňovacím přípravkem ještě před nainstalováním na podkladní beton. 
 
Obr. 21. Transport panelů systémového bednění 
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f.3. Armování základových konstrukcí 

Ocelová výztuž pro základové konstrukce bude dovezena pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou z armovny a bude uložena na skládce materiálu. 
Výztuž bude dopravována k budoucímu místu uložení pomocí rýpadlo nakladače nebo 
ručně stavebními dělníky. Ocelová výztuž je označení třídy 10505 (R). Celkové 
potřebné množství pro základové pasy je 7,8 t, pro základové patky 4,7 t, pro 
základovou desku výtahové šachty a podkladní desku je 11,5 t a pro základové zdi 
výtahové šachty je 1,2 t. Ocelovou výztuž ukládají do bednění vazači podle kladečských 
výkresů výztuží. Ocelová výztuž je ukládána na umělohmotné distanční podložky, aby 
bylo dodrženo požadované krytí betonu. Výztuž pilot bude provázaná s výztuží 
základových pasů, patek a základové desky výtahové šachty. Dále bude provázaná 
výztuž základové desky výtahové šachty s výztuží základových zdí výtahové šachty. 
Svázaní výztuží bude provedeno vázacím drátem. Zemnící pásek bude protáhnut skrz 
bednění a uzemněn pod podkladní beton do půdy a to v místě pod hlavním rozvaděčem, 
který se nachází na západní straně. Povrch výztuží bude před uložením čistý a 
nemastný. Správné provedení uložení výztuží do bednění bude zkontrolováno statikem, 
který provede zápis do stavebního deníku. 

f.4. Betonování základových konstrukcí 

Betonová směs pro základové konstrukce bude dovážena autodomíchávači z betonárky 
a transportována do bednění pomocí autočerpadla. Betonová směs pro základové 
konstrukce je třídy C 30/37, třída agresivity prostředí XA2. Celkový objem betonu pro 
základové pasy je 74,711 m3, pro základové patky 44,925 m3, pro základovou desku 
výtahové šachty a podkladní desku 109,248 m3 a pro základové zdivo výtahové šachty 
11,713 m3. Doba zpracování betonu musí být do 45 minut od času výroby uvedeným 
v dodacím listě. Ukládání betonu bude pomocí výložníku autočerpadla, betonáři budou 
ukládat beton do bednění po vodorovných vrstvách ve výšce cca. 300 mm, maximální 
výška shozu je 1,5 m. Betonová směs bude hutněna pomocí vysokofrekvenčním 
vibrátorem, který bude ve svislé poloze rychle zasunut do betonové směsi. Vytahování 
vibrátoru bude pomalé a plynulé, aby byla dokonale spojena betonová směs. Hutnění od 
hrany bednění bude v minimální vzdálenosti 150 mm. Konečné hutnění a úprava 
povrchu základové a podkladní desky, bude provedeno pomocí vibrační lišty. 
Ošetřování betonu bude možné provádět po 12 hodinách po betonáži, z důvodu 
dosažení požadované pevnosti betonu, aby nedocházelo k vyplavování cementového 
tmelu. Ošetření betonu je provedeno vlhčení vodou. Nutné dodržet technologickou 
pauzu po betonáži 48 hodin, aby bylo dosaženo požadované pevnosti betonu. Zemnící 
pásek bude vytažen nad podkladní desku. 
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f.5. Odbednění základových konstrukcí 

Odbednění je možné provést po dosažení 70 % pevnosti betonu (konečná předepsaná 
krychelná pevnost betonu). Tato pevnost může být uvedena v PD nebo stanovená 
statikem. Pevnost betonu je závislá na teplotě prostředí. Práce na základových 
konstrukcích se počítají, že budou prováděny z jara, to znamená předpokládaná teplota 
je 10 až 20 °C. Odbednění bude možné provést po 2 dnech. Určení pevnosti pro 
odbednění se ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. 

f.6. Zpětný zásyp základových konstrukcí 

Zpětný zásyp základových konstrukcí bude proveden z uskladněného štěrkového 
podloží a zeminy, které jsou uskladněny na deponii na západní straně staveniště, štěrk o 
celkové kubatuře 521,959 m3, zemina o celkové kubatuře 41,755 m3. Zpětný zásyp bude 
provádět smykový nakladač s rýpadlo nakladačem. Po obvodu vnější hrany 
základových konstrukcí bude proveden zpětný zásyp štěrkem frakce 16/32, který bude 
dovezen nákladním automobilem Tatra o celkové kubatuře 75,22 m3. Zpětný zásyp 
základových konstrukcí pod podkladní deskou bude proveden po vrstvách a zhutňován 
ručně vedeným vibračním válcem a vibrační deskou. V úrovni pod podkladní deskou 
podlahové konstrukce musí být provedené průkazné statické zatěžovací zkoušky v počtu 
3 ks. Výsledné zhutnění musí být provedeno tak, aby dosahovalo hodnot deformačních 
modelů (požadovaný stupeň ulehlosti) Edef, 2 > 45 МPa, Edef, 2 / Edef, 1 < 2,3 MPa při 
zatěžovací zkoušce deskou. Při zhutňování se kontroluje tloušťka hutněné vrstvy, počet 
jízd hutnícího válce a výsledné zhutnění. Po provedení zhutněného zpětného zásypu, 
bude mezi základové pasy a patky v ně základových konstrukcí položena separační folie 
o celkové ploše 1061,348 m2, na kterou bude provedena podkladní betonová deska. 
V dolní části, v úrovni základové spáry základových pasů a patek po obvodu na vnější 
hraně základových konstrukcí, bude do štěrkového podloží položeno drenážní potrubí o 
celkové délce 204,5 m. Poté bude postupně přikládána nopová folie s geotextílií na 
vnější hranu základových konstrukcí a proveden zpětný zásyp základových konstrukcí 
štěrkem. U základového zdiva výtahové šachty bude nejprve penetrováno svislé zdivo, 
poté nataven pomocí hořáku plamene modifikovaný asfaltový pás. Pásy se musejí 
překrývat minimálně 150 mm. Pomocí lepidla budou nalepeny extrudované 
polystyrénové desky, poté bude přikládaná nopová folie s geotextílií společně se 
zpětným zásypem. 

f.7. Hydroizolace základových konstrukcí 

Po provedení základové desky výtahové šachty, bude betonová deska penetrována a pak 
bude nataven pomocí hořáku plamene hydroizolační modifikovaný asfaltový pás. Pásy 
se musejí překrývat minimálně 150 mm. Na kotevní vyčnívající výztuže ze základové 
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desky pro napojení základových zdí, bude propíchnut hydroizolační pás na kotevní 
výztuž a kolem bude nanesena tekutá hydroizolace. Po provedení základových zdí bude 
nejprve nepenetrováno svislé zdivo a poté nataven pomocí hořáku plamene 
hydroizolační modifikovaný asfaltový pás. Pásy se musejí překrývat minimálně 150 
mm. Na podkladní betonovou desku bude provedena vodorovná hydroizolace o celkové 
ploše 1200,675 m2. Nejprve bude betonová deska penetrována a pak bude nataven 
pomocí hořáku plamene hydroizolační modifikovaný asfaltový pás. Pásy se musejí 
překrývat minimálně 150 mm. Na kotevní vyčnívající výztuže pro napojení svislých 
konstrukcí, bude propíchnut hydroizolační pás a kolem bude nanesena tekutá 
hydroizolace.  

8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 

Při výstavbě je na prvním místě kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního 
díla. Kontrolní a zkušební plán je podrobně zpracován ve výkresové části, B.3. 
Kontrolní a zkušební plán spodní stavby. O všech provedených kontrolách provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Dále budou archivovány všechny dodací 
listy a certifikáty materiálů dodaných na stavbu. 

a. KZP zemní práce 

Vstupní kontrola: 

Převzetí staveniště - platnost stavebního povolení, kontrola přístupové cesty, kontrola              
         označení cest 

Kontrola projektové dokumentace - platnost, kompletnost, odsouhlasení 
Vytyčení stávajících sítí - kontrola vedení inženýrských sítí na staveništi, přípojná místa 
Kontrola ohraničení staveniště - kontrola oplocení staveniště, kontrola označení  
       staveniště 
Klimatické podmínky - kontrola vhodnosti klimatických podmínek 

Mezioperační kontrola: 

Zaměření objektu - kontrola vytyčení stavební jámy 
- kontrola správnosti zřízení zajišťovacích bodů v podobě     
  nastřelovacích hřebíků 

Stroje pro zemní práce - kontrola technického stavu strojů 
                                     - kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací  
                                     - kontrola způsobilosti dělníků 
Výkopové práce - kontrola strojního výkopu, přeprava zeminy 
Zabezpečení výkopu - kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
Svahování jam - kontrola svahování 
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Soulad s časovým plánem - kontrola souladu s časovým plánem 

Výstupní kontrola: 

Ukončení zemních prací - kontrola geometrických přesností 
                                        - kontrola čistoty základové spáry 

b. KZP vrtané piloty 

Vstupní kontrola: 

Kontrola projektové dokumentace - kontrola úplnosti, rozsahu a zpracování PD,                                    
                                                          kontrola platnosti stavebního povolení 
Kontrola zemních prací - kontrola stavební jámy: půdorysné rozměry,                 
                                        svahování, hloubka stavební jámy 
                                      - kontrola výšky a rovinatosti pilotovací úrovně 
Kontrola jakosti materiálu - kontrola doložení jakosti betonové směsi 

       - kontrola materiálu výztuže 
                                           - kontrola materiálu výpažnic 
Kontrola vrtné soupravy - kontrola funkčnosti a použitelnosti vrtné soupravy 

Mezioperační kontrola: 

Kontrola vytyčení pilot - kontrola polohy a os pilot 
Kontrola pažení - kontrola průměru ocelové pažnice, nepoškozenost ocelové pažnice,  

     osazení a svislost ocelové pažnice  
Kontrola provádění vrtů - kontrola hloubky vrtu, těžené horniny, svislost hydraulického  
                                          vrtacího zařízení 
Inženýrsko-geologický průzkum - kontrola složení a vrstvení zeminy po délce   
                                                          prováděné piloty, druh základové půdy v patě piloty 
Kontrola armokoše před osazením - kontrola nepoškozenosti armokoše, geometrických  

           rozměrů,  kontrola betonových distančních těles 
Kontrola osazení armokoše - kontrola svislosti, polohy a výškového osazení 
Kontrola kvality betonu - kontrola dodacího listu, označení, čas výroby, příjezdu,               
                                          množství, konzistence, zpracovatelnost,stejnorodost betonu 
Kontrola betonáže piloty - kontrola výšky shozu, jakost směsi, plynulost, znečištění         
                                           zeminou, betonáž za nízkých teplot a tuhnutí 
Kontrola odbourání hlavy piloty - kontrola čistoty hlavy piloty, výškový úrovně 
Kontrola ošetření mladého betonu - kontrola vlhčení, zateplení, opatření proti  
                                                          povětrnostním podmínkám 
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Výstupní kontrola: 

Kontrola umístění a provedení pilot - kontrola odchylky osy piloty v hlavě piloty od    
                                                            projektované polohy, kontrola úrovně                       
                                                            vyrovnaného zhlaví pilot, kontrola polohy                 
                                                            nosných prutů výztuže, kontrola výškového        
                                                            osazení výztuže, kontrola úpravy hlav pilot 
Kontrola pevnosti betonu, zatěžovací zkoušky - Statické a dynamické zatěžovací  
                                                                             zkoušky, kontrola krychelné pevnosti 

c. KZP základové konstrukce 

Vstupní kontrola: 

Kontrola staveniště - kontrola přístupových cest, označení cest 
         - kontrola PD, SOD a dalších dokumentů 
         - kontrola ohraničení a označení staveniště 

                                - kontrola výsledků radonových zkoušek 
                                - kontrola shody geodetických bodů s PD 
Kontrola čistoty základové spáry - kontrola základové spáry 
Převzetí zemních prací - kontrola provedených zemních prací s PD 
Kontrola svahování - kontrola provedení svahování 
Kontrola přípojných míst - kontrola tras inženýrských sítí 
Kontrola převzetí materiálu a skladování - kontrola bednění a jeho skladování 

       - kontrola dodání oceli a její skladování 
       - kontrola dodaného beton - zkoušky 

Mezioperační kontrola: 

Kontrola klimatických podmínek - kontrola vhodnosti klimatických podmínek 
Kontrola způsobilosti dělníků - kontrola způsobilosti dělníku, průkazy, certifikáty 
Kontrola technického stavu strojů, zabezpečení - kontrola způsobilosti strojů a jejich       

technický stav, opatření proti rozjetí 
strojů při zaparkování 

Kontrola betonové podkladní vrstvy – kontrola vrstvy podkladního betonu, tloušťka,  
-  rovinatosti betonu 

Kontrola vytyčení polohy bednění - kontrola správného vytyčení bednění dle PD 
Kontrola provedení zemnícího pásku - kontrola umístění zemnícího pásku 
Kontrola bednění - kontrola provedení, těsnosti, spojení dílců, stability,   
                               rozměrů 
                            - očištění a vlhčení bednění před betonáží 
Kontrola uložení výztuže do bednění - kontrola uložení výztuže, svařování, krytí,   
                                                               polohy, čistoty a styků výztuže 
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Kontrola betonáže - kontrola ukládání a hutnění čerstvé betonové směsi 
Kontrola ošetřování betonu - kontrola ošetřování uloženého betonu během tuhnutí,  
                                               zavlažování, ochrana před klimatickými vlivy 
Kontrola rozebírání bednění - kontrola odbednění a očištění 

Výstupní kontrola: 

Kontrola přesnosti provedených základů - kontrola shody a přesnosti provedených  
                                                                    základů s PD  
Kontrola čistoty základů - kontrola očištění základů od zablácení 
Kontrola vyvedení zemnícího pásku  - kontrola vyvedení zemnícího pásku nad  

   podkladní desku 
Kontrola vyvedení výztuže  - kontrola vyvedení kotevní výztuže nad základ 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Před zahájením všech prací, musejí být pracovníci seznámeni a proškoleni s předpisy 
BOZP. Bude proveden záznam o uskutečněném proškolení pracovníků, kteří svými 
podpisy potvrdí účast na proškolení o BOZP. Zápis a podpisy budou provedeny do 
stavebního deníku. Všechny práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými 
zákony a předpisy.  

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

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

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

10. EKOLOGIE 

V průběhu celého výstavbového procesu, budou dodrženy požadavky na ochranu 
životního prostředí. V případě nadměrné prašnosti bude provedeno kropení. Všechny 
stroje a nákladní automobily při výjezdu ze staveniště budou očištěny, aby nedocházelo 
ke znečišťování veřejných komunikací. V případě znečištění veřejné komunikace, bude 
provedeno okamžité čištění. Při odstavení strojů, bude pod stavební stroj vložena 
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nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby se eliminovalo znečištění půdy a podzemních 
vod. Nádoba v době nepoužívání bude uložena ve skladovacím uzamykatelném 
kontejneru. V uzamykatelném kontejneru budou také uloženy dva pytle Vapexu, který 
bude použit v případě úniku kapalin do půdy. Vykopaná zemina bude odvážena na 
skládku odpadů Elzet s.r.o. v Pardubicích, která je vzdálená 5,6 km od místa staveniště. 
Celkem bude odvezeno 2520,724 m3 zeminy. Na staveništi bude umístěn plastový 
kontejner a plastové popelnice určené pro odpady vzniklé při výstavbě. Tyto kontejnery 
budou při naplnění odváženy pronajímatelem. Umístění kontejneru a popelnic je 
znázorněno ve výkresové části, B.4. Zařízení staveniště pro spodní stavbu. Pro stavební 
práce budou nasazeny takové stroje a mechanizmy, které mají nižší hlučnost, nebo kde 
se dá použít izolační kryt na stroj. Níže je zpracovaná studie hlučnosti stavebních strojů 
použitých pro práce na spodní stavbě. 

Studie hlučnosti pro spodní stavbu: 

Tab. 16. Seznam strojů použitých na zemní práce 
stroje využity na zemní práce hlučnost stroje 

rýpadlo Caterpillar M322D 72 dB 
rýpadlo nakladač Caterpillar 444F 76 dB 

nákladní automobil Tatra 8x8 84 dB 
 
Tab. 17. Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně na zemních pracích 

výpočet Lv=10 log ( 107,2 + 107,6 + 108,4) 
výsledek Lv=84,869 dB 

útlum vlivem vzdálenosti 
r1=27 
r2=10 

hladina zvuku ve vzdálenosti r1 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 

L1=84,896 - 20 log ( 27 / 10 ) 
L1=76,269 dB 

posouzení 

LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 

LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 

76,269 dB > 70 dB = > nevyhovuje 

aktivní opatření:  
zvolení modernějších strojů a 

mechanizmů, které nebudou tolik hlučné, 
snížit počet strojů pracujících zároveň 

pasivní opatření: 
rozmístění objektů zařízení staveniště tak, 

aby tvořily umělou bariéru pro šíření 
hluku do okolí 
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Tab. 18. Seznam strojů použitých na provádění vrtaných pilot 
stroje využity na zemní práce hlučnost stroje 
vrtná souprava Soilmec SR-30 80 dB 
autočerpadlo schwing S 47 X 78 dB 

autodomíchávač Stetter, Light line, AM 
10 C 

75 dB 

rýpadlo nakladač Caterpillar 444F 76 dB 
nákladní automobil Tatra 8x8 84 dB 

 
Tab. 19. Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně na vrtaných pilotách 

výpočet 
Lv=10 log ( 108 + 107,8 + 107,5+ 107,6+ 

108,4) 
výsledek Lv=86,864 dB 

útlum vlivem vzdálenosti 
r1=27 
r2=10 

hladina zvuku ve vzdálenosti r1 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 

L1=86,864 - 20 log ( 27 / 10 ) 
L1=78,237 dB 

posouzení 

LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 

LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 

78,237 dB > 70 dB = > nevyhovuje 

aktivní opatření:  
zvolení modernějších strojů a 

mechanizmů, které nebudou tolik hlučné, 
snížit počet strojů pracujících zároveň 

pasivní opatření: 
rozmístění objektů zařízení staveniště tak, 

aby tvořily umělou bariéru pro šíření 
hluku do okolí 

 
Tab. 20. Seznam strojů použitých na provádění základových konstrukcí 

stroje využity na zemní práce hlučnost stroje 
autočerpadlo schwing S 47 X 78 dB 

autodomíchávač Stetter, Light line, AM 
10 C 

75 dB 

rýpadlo nakladač Caterpillar 444F 76 dB 
smykový nakladač Caterpillar 272C  65 dB 
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Tab. 21. Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně na základových konstrukcích 
výpočet Lv=10 log (107,8 + 107,5+ 107,6+ 106,5) 
výsledek Lv=81,389 dB 

útlum vlivem vzdálenosti 
r1=27 
r2=10 

hladina zvuku ve vzdálenosti r1 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 

L1=81,389 - 20 log ( 27 / 10 ) 
L1=72,762 dB 

posouzení 

LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 

LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 

72,762 dB > 70 dB = > nevyhovuje 

aktivní opatření:  
zvolení modernějších strojů a 

mechanizmů, které nebudou tolik hlučné, 
snížit počet strojů pracujících zároveň 

pasivní opatření: 
rozmístění objektů zařízení staveniště tak, 

aby tvořily umělou bariéru pro šíření 
hluku do okolí 

 
Legislativu v ekologii řeší:  

Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 185/2001 sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Tab. 22. Vzniklé odpady během procesu výstavby na spodní stavbě 

katalogové číslo druh odpadu 
08 04 Odpady z výroby, zpracování, 

distribuce a používání lepidel a 
těsnicích materiálů (včetně 

vodotěsnících výrobků) 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály 

neuvedené pod číslem 08 04 09 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a 

sádry a předmětů a výrobků z nich 
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vyráběných 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 

17 05 

 

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

vytěžená hlušina 
 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

a. Obecné informace o stavbě 

Lokalita polyfunkčního domu v Pardubicích je situována jižně od městského centra. 
Nachází se zde kombinace průmyslové, správní a bytové zástavby. Území je rovinné, 
povrch staveniště je zpevněný silničními panely. Do hloubky cca 2,2 m se nacházejí 
vrstvy navážek. V místě staveniště se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň trvalejšího 
charakteru. Přístup k objektu se nachází z východní strany z ulice Rokycanova. Řešená 
stavba polyfunkčního domu je navržena jako samostatně stojící objekt ohraničený 
z východní strany ulicí Rokycanova a ze západní strany průmyslovým areálem. Ze 
severní strany ve vzdálenosti 60 m od pozemku investora se nachází železniční koridor. 
Z jižní strany jsou pouze zpevněné plochy. Pro výškové vytyčení objektu, přípojek a 
ploch byla stanovena výšková úroveň ±0,000=221,070 m n.m. – výškový systém Balt 
po vyrovnání. Tato úroveň je uvažována jako úroveň podlahy v 1.NP v Polyfunkčním 
domu. 
 
Obr. 22. Poloha polyfunkčního domu 

 
Objekt je řešen jako sedmipodlažní protáhlý kvádr s ustupujícím sedmým horním 
podlažím – delší rozměr je kolmý na ulici Rokycanova – se základními půdorysnými 
rozměry cca 22m x 65m. Polyfunkční dům je nepodsklepený zastřešený plochou 
střechou. Před prostor vstupu z ulice Rokycanova je vytvořen odebráním části objemu 
kvádru přes výšku dvou podlaží. Uliční parter je kromě vstupu tvořen obchody. 
Základní tvar domu je doplněn nepravidelně vystupujícími objemy - arkýři, které jednak 
rozšiřují plochy pracovišť a jednak rozehrávají fasády domu. 
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Polyfunkční dům v Pardubicích je novostavba se sedmi nadzemními podlažími, bez 
suterénu. V přízemí se nacházejí obchody, ve 2. až 4. podlaží se nacházejí ordinace, v 5. 
až 6. podlaží jsou kanceláře, poslední 7. patro je určeno pro 8 bytových jednotek. 
Založení skeletu objektu je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách průměru 620 – 900 
mm z betonu C30/37 XA2. Na hlavice pilot jsou uloženy monolitické železobetonové 
základové pasy z betonu C30/37 XA2, podporující sloupy, stěny, schodiště a zděný 
obvodový plášť. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet 
z betonu C25/30-XC1, výztuže 10500 (R). Jedná se o deskové stropy vynášené pomocí 
sloupů. Svislé nosné konstrukce skeletu tvoří železobetonové monolitické sloupy 
čtvercového průřezu (400 x 400 mm), obdélníkového průřezu (400 x 250 mm) a 
kruhového průřezu (450 mm). V prostoru hlavního schodiště, sdružených výtahových 
šachet a okrajů objektu, jsou sloupy nahrazeny železobetonovými stěnami tloušťky 250 
mm. Dva venkovní nosné sloupy u východního vstupu jsou přes výšku dvou podlaží. 
Dělící a obvodové stěny budou prováděny z děrovaných keramických bloků 
vyzdívaných mezi prvky železobetonového skeletu. Obvodové stěny jsou uvažovány 
tloušťky 250 mm z cihel Porotherm 24 P+D na MVC 2,5. Prostorové ztužení objektu 
zajišťují podélné a příčné železobetonové stěny tloušťky 250 mm umístěné ve střední 
části objektu v prostoru hlavního schodiště a sdružených výtahových šachet, příčné 
stěny jsou umístěné na krajích objektu. Hlavní schodiště je navržené monolitické 
železobetonové s podestami uloženými do schodišťových stěn. Kontaktní zateplovací 
systém bude proveden z desek z minerální vlny s tenkovrstvou omítkou s hydrofobním 
nátěrem. Zastřešení objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou s atikami. 
Střešní souvrství je aplikováno přímo na železobetonové stropní desky nad 6. NP a 7. 
NP. 
 
Obr. 23. Model polyfunkčního domu 
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b. Obecné informace o procesu 

Betonová směs železobetonového monolitického skeletu je navržena třídy C 25/30, 
stupeň vlivu prostředí XC1. Betonovou směs budou dovážet autodomíchávače 
z betonárky M-BET Pardubice. Celkem bude na železobetonový monolitický skelet 
potřeba beton o celkové kubatuře 2337,552 m3. Do bednění bude beton transportován 
pomocí výložníku autočerpadla. Bednění sloupů, stěn a stropů bude systémové od 
výrobce Scaserv. V 1. NP se nachází pouze dva sloupy kruhového průřezu, na které 
bude použito jednorázové papírové bednění monotube. Ocelová výztuž bude označení 
třídy 10505 (R), dovážená z armovny Kondor Pardubice o celkové hmotnosti 320,2 t. 
Obecný postup prací bude začínající na svislých konstrukcích, poté budou provedeny 
vodorovné konstrukce. Nejprve budou v 1. NP provedeny nosné sloupy, až poté 
monolitické ztužující zdi. Nakonec stropní konstrukce 1. NP. Postup prací ve 2. NP 
bude začínat na provedení vnitřních sloupů ve 2. NP a zároveň provedení dvou 
venkovních sloupů, které budou přes výšku dvou podlaží. Poté bude provedena 
výstavba monolitických ztužujících zdí a na závěr stropní konstrukce. Od 3. NP až po 
poslední 7. NP, budou nejprve provedeny sloupy, pak monolitické ztužující zdi až na 
závěr stropní konstrukce. Železobetonové monolitické schodiště bude prováděno vždy 
po dodržení požadované pevnosti betonu stropní konstrukce 70 %. 
 
Obr. 24. Schéma železobetonového monolitického skeletu 
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

a. Materiál 

a.1  Betonová směs 

Betonová směs železobetonového monolitického skeletu je navržena třídy C 25/30, 
stupeň vlivu prostředí XC1 o celkovém objemu 2337,552 m3. 
 
Tab. 23. Beton sloupů 

beton sloupů čtvercového průřezu 
1. NP 33,331 m3 
2. NP 25,958 m3 
3. NP 23,962 m3 
4. NP 23,962 m3 
5. NP 23,962 m3 
6. NP 27,034 m3 
7. NP 8,250 m3 

Celkový objem železobetonu sloupů 
čtvercového průřezu 

166,459 m3 

beton sloupů kruhového průřezu 
1. NP 1,190 m3 
beton venkovních sloupů obdélníkového průřezu 

1. NP – 2. NP 13,064 m3 
celkový objem betonu ve sloupech 180,713 m3 

 
Tab. 24. Beton ztužujících zdí 

1. NP 67,226 m3 
2. NP 62,370 m3 
3. NP 59,916 m3 
4. NP 59,916 m3 
5. NP 59,916 m3 
6. NP 67,598 m3 
7. NP 2,494 m3 

Celkový objem betonu ztužujících zdí 379,436 m3 
 
Tab. 25. Beton nosných stropních desek 

1. NP 269,850 m3 
2. NP 250,820 m3 
3. NP 242,764 m3 
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4. NP 242,985 m3 
5. NP 237,764 m3 
6. NP 281,341 m3 
7. NP 110,015 m3 

Celkový objem betonu nosných 
stropních desek 1635,540 m3 

 
Tab. 26. Beton nosníků stropních desek 

1. NP 14,396 m3 
2. NP 12,582 m3 
3. NP 9,608 m3 
4. NP 10,743 m3 
5. NP 9,709 m3 
6. NP 26,230 m3 
7. NP 10,703 m3 

Celkový objem betonu nosníků 
stropních desek 93,971 m3 

 
Tab. 27. Beton podparapetních zídek 

1. NP 7,181 m3 
2. NP 3,433 m3 
3. NP 0,901 m3 
4. NP 2,696 m3 
5. NP 1,435 m3 
6. NP 26,163 m3 
7. NP 6,083 m3 

Celkový objem betonu podparapetních 
zídek 47,892 m3 

a.2   Ocelová výztuž 

Ocelová výztuž železobetonového monolitického skeletu je označení třídy 10505 (R), 
celková hmotnost ocelové výztuže v monolitickém skeletu je 320,2 t. 
 
Tab. 28. Ocelová výztuž sloupů 

sloupy čtvercového průřezu 
1. NP 5,8 t 
2. NP 4,5 t 
3. NP 4,2 t 
4. NP 4,2 t 
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5. NP 4,2 t 
6. NP 4,7 t 
7. NP 1,4 t 

Celková hmotnost ocelové výztuže 
čtvercového průřezu 

29 t 

sloupy kruhového průřezu 
1. NP 0,2 t 

sloupy obdélníkového průřezu 
1. NP – 2. NP 2,3 t 

Celková hmotnost ocelové výztuže ve 
sloupech 31,6 t 

 
Tab. 29. Ocelová výztuž ztužujících zdí 

1. NP 11,7 t 
2. NP 10,9 t 
3. NP 10,4 t 
4. NP 10,4 t 
5. NP 10,4 t 
6. NP 11,8 t 
7. NP 0,4 t 

Celková hmotnost ocelové výztuže ve 
ztužujících zdech 

66,4 t 

 
Tab. 30. Ocelová výztuž stropních desek 

1. NP 33,7 t 
2. NP 31,3 t 
3. NP 30,3 t 
4. NP 30,3 t 
5. NP 29,7 t 
6. NP 35,2 t 
7. NP 13,7 t 

Celková hmotnost ocelové výztuže ve 
stropních deskách 

204,4 t 

 
Tab. 31. Ocelová výztuž nosníků stropních desek 

1. NP 1,8 t 
2. NP 1,6 t 
3. NP 1,2 t 
4. NP 1,3 t 
5. NP 1,2 t 
6. NP 3,2 t 
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7. NP 1,3 t 
Celková hmotnost ocelové výztuže 

nosníků stropních desek 
11,7 t 

 
Tab. 32. Ocelová výztuž podparapetních zídek 

1. NP 0,9 t 
2. NP 0,4 t 
3. NP  0,1 t 
4. NP 0,3 t 
5. NP 0,2 t 
6. NP 3,2 t 
7. NP 0,7 t 

Celková hmotnost ocelové výztuže 
podparapetních zídek 

5,9 t 

a.3   Systémové bednění 

Tab. 33. Plocha bednění sloupů 
bednění sloupů čtvercového průřezu 

1. NP 333,331 m2 
2. NP 259,584 m2 
3. NP 239,616 m2 
4. NP 239,616 m2 
5. NP 239,616 m2 
6. NP 262,656 m2 
7. NP 107,250 m2 

Celková plocha bednění sloupů 
čtvercového průřezu 

1681,669 m2 

bednění sloupů kruhového průřezu 
1. NP 1,190 m2 

bednění sloupů obdélníkového průřezu 
1. NP – 2. NP 76,68 m2 

Celková plocha bednění sloupů 1759,539 m2 
 
Tab. 34. Plocha bednění ztužujících zdí 

1. NP 342,389 m2 
2. NP 333,216 m2 
3. NP 315,432 m2 
4. NP 315,432 m2 
5. NP 315,432 m2 
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6. NP 273,504 m2 
7. NP 25,465 m2 

Celková plocha bednění ztužujících zdí 1996,218 m2 
 
Tab. 35. Plocha bednění stropních desek 

1. NP 1173,241 m2 
2. NP 1089,957 m2 
3. NP 1055,496 m2 
4. NP 1056,455 m2 
5. NP 1033,757 m2 
6. NP 1004,791 m2 
7. NP 550,074 m2 

Celková plocha bednění stropních 
desek 6963,771 m2 

 
Tab. 36. Plocha bednění nosníků stropní desky 

1. NP 115,17 m2 
2. NP 100,656 m2 
3. NP 76,864 m2 
4. NP 85,936 m2 
5. NP 77,674 m2 
6. NP 191,762 m2 
7. NP 85,626 m2 

Celková plocha bednění nosníků 
stropní desky 733,688 m2 

 
Tab. 37. Plocha bednění podparapetních zídek 

1. NP 95,751 m2 
2. NP 45,774 m2 
3. NP 12,015 m2 
4. NP 36,108 m2 
5. NP 19,134 m2 
6. NP 348,835 m2 
7. NP 81,112 m2 

Celková plocha bednění 
podparapetních zídek 638,729 m2 

 
Tab. 38. Plocha bednění otvorů ve stropních deskách 

1. NP 48,001 m2 
2. NP 35,795 m2 
3. NP 35,795 m2 
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4. NP 35,795 m2 
5. NP 35,795 m2 
6. NP 35,795 m2 

Celková plocha bednění otvorů ve 
stropních deskách 226,976 m2 

 
* Podrobný výpočet betonové směsi, ocelové výztuže a plochy bednění pro 
železobetonový monolitický skelet je řešen ve výkresové části, B.1. Výkaz výměr. 
Bednění monolitického skeletu bude systémové od výrobce Scaserv. Dodavatel 
systémového bednění akciová společnost Scaserv a.s. vypracuje přesný kladečský 
výkres postupu montáže systémového bednění. Svislé konstrukce budou provedeny 
z panelového bednícího systému LOGIK 50, stropní konstrukce ze stropního 
nosníkového bednění Scaserv. Bednění bude dovezeno v takovém množství, aby mohlo 
být zhotoveno jedno patro a nebránilo v následných pracích ve druhém patře. 
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Tab. 39. Výpis prvků pro bednění systému Logik 50 svislých konstrukcí (ztužujících 
zdí, sloupů a podparapetních zídek) 

panely vysoké 2700 mm a 1200 
mm (šířky: 900, 600, 450, 300 

mm) 

 

vnitřní rohy 

,, Bednící povrch je tvořen 
plechem tl. 3 mm s příčnými výztuhami. Pomocí 

přivařených L profilů je zajištěna opora pro zachycení 
čelistí 

klínových spojek při spojení vnitřních rohů s 
panelovými dílci. “ [1] 

vnější rohy 

„ Pro bednění vnějšího povrchu rohů pravoúhlých 
stěn. Jsou kompletně vyrobeny z oceli. Bednící 

povrch je tvořen 
plechem tl. 3 mm s příčnými výztuhami přivařenými 

po výšce po 300 mm. “ [2] 
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klínová spojka L50 

 

nastavitelná spojka L 50 

 

sloupová spínací spojka L 50 

 

koncová spínací spojka L 50 
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srovnávací lišta 

 

kruhová matice DW 15 

 

držák vnější spínací tyče 
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stavitelná vzpěra 

 

hlava stavitelný vzpěry 

 

patka stavitelné vzpěry 
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jeřábový hák L50 

 

 
Tab. 40. Výpis prvků pro bednění vodorovných konstrukcí (stropních desek, nosníků 
stropních desek) 

H 20 nosník dřevěný 
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stojka Europlus new 30 - 400 

 

průvlaková spona 

 

konzola průvlakové spony 

 

tříhranná U lišta 
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trojnožka 

 

hlava křížová 8/20 

 

závěs stojky 

 

čep 

 



Technologický předpis pro železobetonový monolitický skelet 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 117 
 

čep Alu 500 DC 

 

klínová svěrka 

 

sloupek zábradlí se svěrkou 

 

držák zarážky 
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konektor sloupku k H20 

 

desky 3 S 200 

 

montážní vidlice 

 

přepravní paleta “V“ 
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skladovací paleta Euro 120/80 

 

mobilní souprava palety Euro 

 
 
Bednění pro sloupy kruhového průřezu bude provedeno z papírového jednorázového 
bednění monotube. Celkem bude potřeba 2x bednící roura průměru 450 mm a výšky 
3720 mm. 

a.4   Materiály pro monolitické schodiště 

Tab. 41. Beton monolitického schodiště třídy C 25/30 
1. NP 3,912 m3 
2. NP 2,518 m3 
3. NP 2,518 m3 
4. NP 2,518 m3 
5. NP 2,518 m3 
6. NP 2,700 m3 

Celkový objem betonu monolitického 
schodiště 16,684 m3 

 
Tab. 42. Ocelová výztuž monolitického schodiště, označení třídy 10505  

1. NP 0,5 t 
2. NP 0,3 t 
3. NP 0,3 t 
4. NP 0,3 t 
5. NP 0,3 t 
6. NP 0,3 t 

Celková hmotnost ocelové výztuže 
monolitického schodiště 

2 t 
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Tab. 43. Tradiční bednění monolitického schodiště 
bednění stupňů 

1. NP 8,085 m2 
2. NP 8,365 m2 
3. NP 8,365 m2 
4. NP 8,365 m2 
5. NP 8,365 m2 
6. NP 9,415 m2 

Celková plocha bednění schodnic 50,960 m2 
bednění podest a schodišťových ramen 

1. NP 10,841 m2 
2. NP 10,841 m2 
3. NP 10,841 m2 
4. NP 10,841 m2 
5. NP 10,841 m2 
6. NP 10,841 m2 

Celková plocha bednění podest a ramen 65,046 m2 
Celková plocha bednění monolitického 

schodiště 116,006 m2 

Bednění monolitického schodiště bude tradiční z hranolů, fošen, prken, latí a spojovací 
materiál hřebíky. 

a.5  Další materiály 

Tab. 44. Vylamovací lišty Halfen HBT 
podlaží typ počet ks 

1. NP 
220-12/15 8 
150-10/10 2 

2. NP 
220-12/15 11 
120-10/10 2 

3. NP 
120-10/10 2 
220-10/15 8 

4. NP 
120-10/10 2 
220-10/15 9 

5. NP 
220-10/15 8 
120-12/15 2 

6. NP 
120-10/10 2 
220-10/15 9 

Celkové množství ks vylamovacích lišt 65 
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Obr. 25. Vylamovací lišta Halfen 

 

Distanční plastové lišty U-FIX 30, (100 m/balení), celkem potřeba 4200 m, to je 42 ks 

balení. 

Obr. 26. Distanční lišta 

Distanční plastové kroužky R30 zes., (1000 ks/balení), celkem potřeba 7000 ks, to je 7 

ks balení. 

Obr. 27. Distanční kroužek 
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Vázací Zn drát pozinkovaný síla 1,00 mm, (délka 100 m/balení), celkem je potřeba 

5000 m, to je 50 ks balení. 

Obr. 28. Vázací drát 

Bobtnající pásek s upevňovací mřížkou, (30 m/balení), celkem je potřeba 210 m, to je 

7 ks balení. 

Obr. 29. Bobtnající pásek s upevňovací mřížkou 

Odbedňovací olej, (20 l/balení), celkem je potřeba 40 ks balení.  

Obr. 30. Odbedňovací olej 
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Stavební řezivo (latě, prkna, fošny, hranoly), celkem je potřeba 40 m3. 

Stavební hřebíky (délky 32, 50, 70, 90 mm). Celkem je potřeba 100 kg. 

b. Doprava 

Primární doprava: 

Pro transport betonové směsi monolitického skeletu budou sloužit autodomíchávače 
Stetter C3, Light line, AM 10 C s objemem bubnu 10 m3. Celkem bude potřeba 
2354,236 m3 betonu, který bude dovážen z betonárky M-BET v Pardubicích. 
Vzdálenost betonárky od staveniště je 1,7 km. Betonová směs bude dovážena průběžně 
v závislosti na betonáži monolitického skeletu, aby byla zachována plynulost betonáže. 
Ocelová výztuž pro monolitický skelet o celkové hmotnosti 322,287 t bude dovážena 
z armovny Kondor Pardubice, která je vzdálená 8,7 km od staveniště. Transport bude 
proveden pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou MAN TGS 6x4 BL. 
Ocelová výztuž bude dovážena průběžně v závislosti na průběhu vázání ocelové 
výztuže v monolitickém skeletu.  
Dovoz systémového bednění, stavebního řeziva a veškerého stavebního materiálu bude 
zajištěno také pomocí nákladního automobilu MAN s hydraulickou rukou a to ze 
stavebnin Raab Karcher Pardubice, které jsou vzdálené 1,5 km od staveniště. 
 
Obr. 31. Trasa autodomíchávače z betonárky M-BET Pardubice 
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Obr. 32. Trasa nákladního automobilu z armovny Kondor Pardubice 

 
Obr. 33. Trasa nákladního automobilu MAN s hydraulickou rukou ze stavebnin 

 

Sekundární doprava: 

Autočerpadlo Schwing S 47 X bude sloužit pro přepravu betonové směsi do bednění 
železobetonového monolitického skeletu. 
Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 bude sloužit pro vertikální přepravu ocelové 
výztuže, systémového bednění a všech potřebných materiálů pro výstavbu. Pro betonáž 
svislých konstrukcí bude použita bádie na beton 1034.10, která bude zavěšena na 
věžovém jeřábu.  
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Pracovníci budou využívat pro vertikální přemístění v monolitickém skeletu modulovou 
schodišťovou věž Scaserv, která bude umístěna v prostoru výtahové šachty. 
  
Obr. 34. Schodišťová věž 

 
Rýpadlo nakladač Caterpillar 444F bude sloužit pro všechny pomocné práce na 
staveništi.  
Všichni pracovníci, kteří budou řídit stavební stroje, budou muset mít příslušná 
oprávnění k řízení a být proškoleni o BOZP. Technické parametry navržených strojů a 
mechanizmů jsou uvedeny v textové části v kapitole. 8. Návrh strojní sestavy. 

c. Skladování 

Ocelová výztuž bude uskladněna na skládce materiálu. Skladování bude provedeno na 
dřevěných hranolech 150x150 mm. Hranoly podepírající výztuž budou mít maximální 
vzdálenosti mezi sebou 1,5 m a u převislých konců max. 0,75 m. Při nepříznivých 
klimatických podmínkách, bude ocelová výztuž zakryta nepromokavými plachtami, 
které musejí být zatíženy proti ulítnutí způsobené větrem. Ocelová výztuž bude 
ukládána dle průměru, typu výztuže. Při přebírce výztuže stavbyvedoucí zkontroluje 
profily, druh oceli, požadované množství atd…Poté provede zápis do stavebního 
deníku. Před přemístěním výztuže k budoucímu místu zpracování, bude výztuž 
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zkontrolována od nečistot, případně ji ošetřit od nánosu nečistot. Drobný materiál, jako 
vylamovací lišty, vázací dráty, distanční lišty/kroužky, bobtnající pásky s upevňovacími 
mřížkami, odbedňovací oleje budou uskladněny v uzamykatelném skladovacím 
kontejneru. Prvky systémového bednění budou také uskladněny na skládce materiálu. 
Bednící drobné elementy budou uskladněny v přepravních boxech a bednící desky 
v mobilních paletách, které budou sepnuty popruhami. Nosníky budou rozděleny dle 
délek a sepnuty k sobě také popruhami a uskladněny na dřevěných hranolech. 
Maximální výška pro skladování bednících prvků je 1,5 m. Při nepříznivých 
klimatických podmínkách, budou prvky bednění zakryty nepromokavými plachtami, 
které musejí být zatíženy proti ulítnutí způsobené větrem. Skladování lehkých 
papírových trub monotube, jsou 100 % voděodolné, tudíž se nesmí zakrývat plachtami, 
aby se zabránilo akumulaci tepla. Stavební řezivo pro bednění monolitického schodiště 
a k použití ke stavebním pracím, bude také uskladněno na skládce materiálu na 
dřevěných hranolech a zakryto nepromokavou plachtou proti nepříznivým klimatickým 
vlivům. Nepromokavá plachta bude zatížená proti odlítnutí větrem. Další drobný 
materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladovacím kontejneru. Poloha skládky 
materiálu a uzamykatelného skladovacího kontejneru se nachází na severní straně 
staveniště a je uvedena ve výkresové části, B. 5. Zařízení staveniště pro vrchní hrubou 
stavbu. 

3. PRACOVIŠTĚ 

a. Převzetí pracoviště 

Vzhledem k tomu, že předcházející činnost základové konstrukce byly provedeny 
stejnou stavební firmou, jako bude prováděna monolitická konstrukce horní hrubé 
stavby, tak není nutné provádět převzetí pracoviště. Předání a zpětné převzetí 
pracoviště, bylo provedeno v minulosti, kdy hlavní zhotovitel stavby předal staveniště 
subdodavateli, která provedla vrtané piloty. Po provedení vrtaných pilot subdodavatel 
předal zpět staveniště hlavnímu zhotoviteli, sepsali společně protokol o převzetí a 
provedli záznam do stavebního deníku. 

b. Připravenost staveniště 

Staveniště musí být připraveno na výstavbu horní hrubé stavby, tzn. železobetonového 
monolitického skeletu. Staveniště bude řádně oploceno v minimální výšce 1,8 m. Bude 
zřízen hlavní vjezd na staveniště, který bude z východní strany z ulice Rokycanova. 
Hlavní vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou, na které budou výstražná, 
upozorňovací a informační tabule. Provozní a sociální zázemí zařízení staveniště, 
stavební buňky sloužící jako kanceláře, šatny, sprchy+WC, uzamykatelný skladovací 
kontejner budou situovány v severní části pozemku viz. textová část, kapitola 5.  
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Technická zpráva zařízení staveniště a výkresová část, B.5. Zařízení staveniště pro 
vrchní hrubou stavbu. Budou zřízena přípojná místa pro vodu a elektrickou energii. 
Před začátkem realizace železobetonového monolitického skeletu bude smontovaný a 
připravený věžový jeřáb. Pracoviště musí být řádně uklizeno před zahájením dalších 
prací. Systémové bednění a ocelová výztuž se musí začít navážet na skládku materiálu 
v dostatečném předstihu, aby po dokončení spodní stavby SO01-A se mohlo plynule 
pokračovat ve výstavbě horní hrubé stavby SO01-B. O připravenosti staveniště bude 
proveden záznam do stavebního deníku.  

c. Požadavky na předcházející činnosti  

Před zahájením realizace horní hrubé stavby SO01-B, bude nutné provést kontrolu 
předchozí technologické etapy, tj. provedení základových konstrukcí spodní stavby 
SO01-A. Bude nutné překontrolovat především provedení podle PD, rovinatosti, 
svislost, správnou výšku a čistotu povrchu základových konstrukcí. Dále zda je ve 
správné poloze a minimálně 600 mm nad základovou desku vyvedena vyčnívající svislá 
výztuž pro budoucí napojení svislých konstrukcí a zda není poškozená. Vyčnívající 
výztuž musí být opatřena polystyrénovými kousky, aby nedošlo k ujmě na zdraví 
pracovníků. Také bude muset být zkontrolovaná vodorovná hydroizolace základových 
konstrukcí, zda je správným způsobem napojená a nepoškozená. V případě nálezu 
některého nedostatku, je potřeba před zahájením prací nedostatek odstranit či vyřešit. 
Na závěr každé kontroly bude proveden záznam do stavebního deníku. 

4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Pracovní doba bude probíhat od 7:00 do 16:00 hodin. Práce na horní hrubé stavbě 
SO01-B budou prováděny za denního světla, tudíž není potřeba zřizovat umělé 
osvětlení. Stavební práce budou zahájeny na přelomu jara a léta 2016 a ukončeny na 
přelomu jara a léta 2018 a budou probíhat za všech ročních období. Při nepříznivých 
podmínkách, jako při rychlosti větru větším jak 8 m/s se práce musí přerušit ve výškách 
vyšších než 5 m. Při rychlosti větru vyšším než 11 m/s se stavební práce musí přerušit 
všude. Pokud viditelnost bude nižší než na 30 m, práce budou muset být také přerušeny. 
Při teplotě vyšší jak +35 °C a nižší jak – 10 °C, pracovníci mají právo po jedné hodině 
práce na přerušení prací po dobu 10 min, aby se mohli jít občerstvit nebo ohřát. Při 
klesnutí okolní teploty pod +5 °C se betonáž musí přerušit, nebo se může pokračovat, 
pokud statik odsouhlasí a do betonové směsi budou přidány přísady nebo betonáž bude 
probíhat ve vyhřívaných stanech. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, 
pokud není pevnost betonu minimálně 5 MPa. Naopak při teplotě vyšší jak + 35 °C 
hrozí k nadměrnému vysychání betonu a vzniku trhlin. Proto je nutné beton přikrýt 
geotextílií a 4x denně ošetřovat pomocí kropením. Při teplotách průměrných kolem + 25 
°C, ošetřování betonu bude probíhat 2x denně kropením. Pracovní spára vzniká při 
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přerušení betonáže vyšší jak 2 hodiny nebo při dosáhnutí pevnosti betonu vyšší jak 3,5 
MPa. Betonová směs bude dopravována pomocí autodomíchávačů z betonárky M-BET 
Pardubice, která je 1,7 km vzdálená od staveniště. Dovezenou betonovou směs bude 
přijímat stavbyvedoucí. Dopravce předá stavbyvedoucímu dodací list, na kterém budou 
uvedené informace: identifikace výrobce, číslo dokladu, označení odběratele a místo 
přejímky, druh a třída betonu, druh cementu, zpracovatelnost betonové směsi, přísady, 
množství betonové směsi, datum a čas výroby (zamíchání), použitý dopravní 
prostředek. V případě překročení času zpracování betonové směsi od výroby, nebo 
v případě dovezené chybné či poškozené betonové směsi, je stavbyvedoucí oprávněn 
beton nepřijmout. 
 
Tab. 45. Maximální doba pro zpracování betonové směsi od výroby 

druh cementu teplota prostředí doba dopravy 

CEM I, CEM II, CEM III 
třídy 32,5 

+1 °C až +5 °C 90 min 
> +25 °C 45 min 
< +1 °C 45 min 

CEM I, CEM II, třídy 42,5 
a vyšší 

+1 °C až +5 °C 60 min 
> +25 °C 30 min 
< +1 °C 45 min 

 
Betonová směs bude vyrobena v betonárce M-BET Pardubice, která podléhá stálé 
certifikované kontrole jakosti betonu. Z průběhu betonáže budou odebírány sady 
vzorků. Jedna sada vzorků má 3 ks zkušebních krychlích nebo válců odebraných 
z betonové směsi. Z betonáže svislých konstrukcí budou 3 sady vzorků z jednoho patra. 
Z betonáže vodorovných konstrukcí budou odebrány 4 sady vzorků z jednoho patra. 
Odběry vzorků musí odpovídat ČSN EN 206-1. Zpracovatelnost betonu se stanovuje 
zkouškou sednutí kužele. Zkouška sednutí kužele se provádí po každém dodaní jednoho 
autodomíchávače o objemu bubnu 10 m3. 
Všechny nákladní automobily a stroje pří výjezdu ze staveniště musejí být řádně 
očištěny. V případě znečištění veřejné komunikace musí neprodleně proběhnout očištění 
dané znečištěné komunikace. Všichni pracovníci budou obeznámeni BOZP. O 
provedeném školení bude zapsán stavbyvedoucím záznam do stavebního deníku a 
pracovníci stvrdí svou účast podpisem. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Všichni řidiči strojů jsou povinni se prokázat platnými profesními průkazy, který jej 
opravňuje stroj řídit. Dodržování pravidel BOZP a zvýšené opatrnosti jsou povinni 
dodržovat všichni pracovníci. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou 
bude provádět. Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. Celý proces 
výstavby dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje procesy a zadává práce. 
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Tab. 46. Personální obsazení pro zhotovení železobetonového monolitického skeletu 
název počet kvalifikace úkol 

vedoucí pracovní 
čety 

1x 
praxe, oprávnění, 

proškolení, poučení 
 

organizační 
činnosti, zadávání 

práce, správné 
provádění kce., 

soulad kce., s PD,  

betonář 4x 
praxe, oprávnění, 

proškolení 

betonování 
monolitických kcí., 
hutnění betonové 

směsi 

železář 4x 
praxe, svářečský 
průkaz, kurz ZP 

111.-1.1.1 

vázání ocelové 
výztuže 

tesař 4x 

praxe, oprávnění, 
proškolení, 

(alespoň jeden 
tesař-požadavek na 
odborné vzdělání) 

montáž 
systémového 

bednění 

vazač břemen 1x 
praxe, proškolení, 
vazačský průkaz 

břemen 

vázání břemen na 
hák jeřábu 

jeřábník 1x 
jeřábnický průkaz, 

praxe 10 let 
obsluha věžového 

jeřábu 

pomocný dělník 4x 
proškolení, 

poučení, 
pomocné práce 

řidič rýpadlo 
nakladače 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a strojnický 
průkaz 

obsluha rýpadlo 
nakladače pro 

pomocné práce 

řidič nákladního 
automobilu 

1x 
řidičský průkaz 

typu C a profesní 
průkaz 

dovoz ocelové 
výztuže, bednění, 

materiálu 

řidič 
autodomíchávače 

1x 
řidičský průkaz 

typu C, profesní a 
strojnický průkaz 

transport betonu z 
betonárky 

řidič autočerpadla 1x 
řidičský průkaz 

typu C, profesní a 
strojnický průkaz 

transport betonu do 
bednění 
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6. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ 
POMŮCKY BOZP 

a. Stroje 

Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B6 

Věžový jeřáb slouží pro vertikální přepravu 

Bádie na beton 1034.10 

Bádie bude sloužit pro vertikální přepravu betonové směsi pro svislé konstrukce. 

Autočerpadlo schwing S 47 X 

Autočerpadlo zajišťuje transport betonové směsi do bednění monolitického skeletu. 

Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 10 C 

Autodomíchávač slouží k přepravě betonové směsi z betonárky. 

Rýpadlo nakladač Caterpillar 444F 

Kolový rýpadlo nakladač slouží pro všechny pomocné práce na staveništi. 

Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou slouží k transportu ocelové výztuže 
z armovny, bednění a všech potřebných materiálů. 
 
Technické parametry strojů jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 

b. Nářadí 

Digitální teodolit ET10 

Digitální teodolit slouží pro polohové a výškové určení bodů pro přesné umístění 
bednění a ocelové výztuže. 

Nivelační profi sada NL-20 sestava 

Nivelační sada slouží pro zaměření výškové polohy bednění a ocelové výztuže. 

Motorová řetězová pila Hecht 927 R 

Motorová pila slouží ke zkracování stavebního řeziva.
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Úhlová bruska Narex EBU 15-16

Úhlová bruska slouží k úpravě a zkrácení ocelových výztuží.  

Ruční kotoučová pila MAKITA 5705RK 

Kotoučová pila slouží ke zpracování stavebního řeziva. 

Svářečka Telwin Technomig 200 

Svářečka slouží ke svařování ocelové výztuže. 

Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli VB 16 Y 

Stříhačka a ohýbačka slouží pro zkracování a ohýbaní ocelové výztuže. 

Vibrační lať DUOSCREED 

Vibrační lať slouží k plošnému zhutnění vodorovných konstrukcí. 

Ponorný vibrátor - vysokofrekvenční M5-AFP 

Ponorný vibrátor je určen pro zhutnění betonové směsi. 

Tlakový mycí stroj Kasch Technik-Poseidon 8- 125 

Tlakový mycí přístroj bude sloužit pro omývání bednících prvků po betonáži a 
stavebních strojů při výjezdu ze staveniště. 

Míchačka AL-KO 1202 H 

Míchačka slouží k domíchání zbytkového betonu. 

Modulová schodišťová věž Scaserv 

Schodišťová věž bude sloužit pro vertikální přemístění pracovníků v monolitickém 
skeletu.  

Pojízdné hliníkové lešení BoSS Scaserv 

Pojízdné hliníkové lešení bude sloužit pro betonáž svislých monolitických konstrukcí. 

Tab. 47. Drobné ruční nářadí 

název počet 
ocelová cejchovaná pásma 2x 

brnkačka 2x 
svinovací metr, dl. 10 m 8x 

pásmo, dl. 50 m 8x 
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značkovací sprej 8x 

vodováha, 2 m 4x 

vodováha, 0,6 m 4x 

palice, 5 kg 2x 

kladivo, 2 kg 4x 

tesařské kladivo 4x 

zednické kladivo 4x 

klíč na dotahování bednění 4x 

lopata 4x  

koště 2x 

kleště 6x 

pákové kleště 3x 

armovací kleště 3x 

lžíce 6x 

dřevěné hladítko 4x 

hliníková lať, 2m 2x 

stavební kolečko 4x 

kbelík 4x 

naběrák 2x 

hadicová vodováha 1x 

ochranný svářečský štít 1x 

nůž 2x 

rozprašovač na olej 10 litrů 1x 

barevný vytyčovací provázek 2x 

obyčejný provázek 2x 

lanový závěs 2x 

hořák stavební s propanbutanovou 

bombou 

1x 

 

Technické parametry nářadí jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 
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c. Pracovní pomůcky BOZP 

Pracovní oděv, obuv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, sluchátka proti hluku, 
pracovní rukavice, kožená zástěra pro sváření. Z hlediska bezpečnosti provádění je 
zapotřebí dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou strojů a pracovníky. 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

a. Obecný postup provádění železobetonového monolitického 
skeletu 

Po provedení základových konstrukcí, budou provedeny monolitické konstrukce v 1. 
NP. Nejprve budou provedeny monolitické sloupy a to tak, že bude sestavena první 
polovina bednění sloupu, poté se naváže armokoš s kotevní výztuží a dovře se druhá 
polovina sloupového bednění. Provede se betonáž svislých sloupů. U sloupů, které 
budou propojeny se ztužujícími zdmi, bude s výztuží navázaná vylamovací lišta pro 
budoucí napojení ztužující zdi. Dva sloupy kruhového průřezu budou provedeny 
z lehkého jednorázového bednění monotube. U tohoto typu bude nejprve propojena 
vyčnívající kotevní výztuž s armokošem, pak bude na výztuž natlačeno monotube 
bednění a provedena betonáž. Po provedení sloupů bude sestavena první hrana bednění 
pro ztužující zdi a zdi výtahové šachty. Propojí se kotevní výztuž s výztuží stěn a 
výztuží vylamovacích lišt, vloží se vylamovací lišty pro napojení schodišťových podest 
a dovře se druhá hrana bednění. Provede se betonáž. Po 3 dnech, kdy pevnost betonu 
dosáhne 70 %, se provede odbednění. Začne se s montáží bednění pro stropní desku a 
nosníků stropní desky. Poté se stropní deska s nosníkama vyarmuje a provede se 
betonáž. Po technologické pauze 3 dnech se mohou zahájit práce ve 2. NP. 
Vybetonovaná stropní konstrukce se částečně může odbednit po 10 dnech, kdy pevnost 
betonu dosáhne 70 % a úplné odbednění může být provedeno po 28 dnech. Po 10 dnech 
(dosažení 70 % pevnosti betonu stropní konstrukce v 1.NP), mohou začít práce na 
monolitickém schodišti v 1. NP. Nejprve bude provedeno tradiční bednění 
schodišťových ramen a podest, poté se schodiště vyarmuje a na závěr bude provedeno 
tradiční bednění stupňů. Schodiště se vybetonuje. 
Práce ve 2. NP začnou na provádění podparapetních zídek, sloupů a ztužujících stěn. 
S těmito prácemi se začnou provádět i dva venkovní sloupy, které mají výšku přes dvě 
podlaží a tvoří podpůrnou konstrukci pro strop ve 2. NP. Nejprve bude sestavena první 
polovina bednění sloupu, poté se naváže armokoš s kotevní výztuží, vloží se 
vylamovací lišty pro napojení zdí a dovře se druhá polovina sloupového bednění. 
Provede se betonáž svislých sloupů. Dále se sestaví první hrana bednění pro ztužující 
zdi, zdi výtahové šachty a podparapetní zídky. Propojí se kotevní výztuž s výztuží stěn a 
výztuží z vylamovacích lišt, vloží se vylamovací lišty pro napojení schodišťových 
podest a dovře se druhá hrana bednění. Provede se betonáž. Po 3 dnech, kdy pevnost 
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betonu dosáhne 70 %, se provede odbednění. Začne se s montáží bednění pro stropní 
desku a nosníků stropní desky. Poté se stropní deska s nosníky vyarmuje a provede se 
betonáž. Po technologické pauze 3 dnech se mohou zahájit práce ve 3. NP. 
Vybetonovaná stropní konstrukce se částečně může odbednit po 10 dnech, kdy pevnost 
betonu dosáhne 70 % a úplné odbednění může být provedeno po 28 dnech. Po 10 dnech 
(dosažení 70 % pevnosti betonu stropní konstrukce v 2.NP), mohou začít práce na 
monolitickém schodišti v 2. NP. Nejprve bude provedeno tradiční bednění 
schodišťových ramen a podest, poté se schodiště vyarmuje a na závěr bude provedeno 
tradiční bednění schodnic. Schodiště se vybetonuje. 
Práce ve 3. NP až po poslední 7. NP pokračují stejným způsobem jako v předchozích 
podlaží. 

b. Vytyčovací práce 

Na zhotovené základové desce s vytaženou kotevní ocelovou výztuží, proběhne 
opětovné zaměření a vytyčení sloupů a ztužujících stěn. Vytyčení bude provedeno 
pomocí pásma a brnkačky. Vytyčení provede vedoucí pracovní čety, který pomocí 
značkovacího spreje naznačí polohy sloupů a ztužujících zdí. Poloha sloupů se musí 
shodovat s PD. Vytyčení polohových bodů hlavních nosných stojek s trojnožkami pro 
vodorovné konstrukce, bude provedeno také pomocí brnkačky, kde polohové body 
stojek se naznačí na desku značkovacím sprejem a takto se vytvoří polohové body pro 
síť stojek s trojnožkami. Na zhotovených polohových bodech se postaví stojky, kde 
bude nastavena výška spodní hrany stropní desky, od které se musí odečíst tloušťka 
bednící desky, 2x výška stropního nosníku. 

c. Bednění 

c.1 Bednění sloupů 

Bednění sloupů je z celoplošných panelů systému Logik 50. Panely jsou k sobě spojeny 
pomocí spínací tyče, která je vložená do plastové chráničky. Spínací tyče se osazují do 
otvorů širších panelů. Napojení jednotlivých panelů je pomocí sloupových spínacích 
spojek. Pomocí jeřábu budou přemístěné bednící prvky na desku, kde se bude provádět 
sloup. Panel před instalací musí být nastříkán odbedňovacím olejem. Nejprve budou 
k sobě pomocí sloupových spínacích spojek a kruhových matic spojeny dva panely. Dva 
spojené panely budou postaveny na vyměřené body a provede se jejich zavětrování 
pomocí stavitelných vzpěr. Železáři poté na zhotovený armokoš osadí distanční prvky, 
armokoš propojí s kotevní výztuží. U sloupů, které budou propojeny se ztužujícími 
zdmi, bude také navázána na armokoš vylamovací lišta. Dále se nanese odbedňovací 
přípravek na zbylé dva panely, které budou mezi sebou propojeny sloupovými 
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spínacími spojkami a dovře se bednění sloupu pomocí spínacích tyčí a sloupových 
spínacích spojek. Na zkompletované bednění se osadí zbylé stavitelné vzpěry, bednění 
bude osazeno na přesně vytyčené polohové body. Pomocí rychlokotev se stavitelné 
vzpěry připevní k betonové desce. Na vnitřní hranu bednění se vyznačí výšková 
betonovaná úroveň. 
 
Obr. 35. Bednění sloupu 

c.2 Bednění ztužujících stěn, stěn výtahové šachty 
a podparapetních zídek 

Bednění zdí je z celoplošných panelů systému Logik 50. Panely jsou k sobě spojeny 
pomocí spínací tyče, která je vložená do plastové chráničky. Spínací tyče se osazují do 
otvorů širších panelů. Napojení jednotlivých panelů mezi sebou je pomocí klínových 
spojek. Pomocí jeřábu budou přemístěné spojené části bednění na desku, kde se bude 
provádět monolitická zeď. Nejprve budou k sobě pomocí klínových spojek a 
srovnávacích lišt spojeny panely, které vytváří první stranu bednění ztužujících zdí. U 
zdí výtahové šachty bude nejprve složeno bednění na vnitřní straně zdiva výtahové 
šachty. Vnější rohové panely budou řešeny pomocí vnějších rohů, nebo budou k sobě 
spojeny pomocí sloupových spínacích spojek. Před osazením sloupových spínacích 
spojek je nutné v překližce vyvrtat díru. Viz. obr. Bednění rohů. Vnitřní rohy budou 
řešeny pomocí rohových panelů. Složené dílce panelů se osadí na vyznačené polohové 
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body, provede se zavětrování pomocí stavitelných vzpěr. Panely se nastříkají 
odbedňovacím olejem. Železáři navážou ocelovou výztuž svislých konstrukcí na 
kotevní výztuž a u schodišťových zdí budou navázány vylamovací lišty pro podesty 
schodiště. Sestavená druhá hrana bednění bude opatřena odbedňovacím olejem a 
připevněna k první hraně bednění pomocí spínacích tyčí, které jsou v plastové chráničce 
a dotaženy kruhovou maticí. Druhá hrana bednění bude osazena do přesně vyznačeného 
polohového bodu, opatřena stavitelnými vzpěry. Stavitelné vzpěry budou pomocí 
rychlokotev připevněné k desce. 
 
Obr. 36. Bednění rohů 
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c.3 Bednění sloupů kruhového průřezu 

Bednění dvou monolitických sloupů kruhového průřezu v 1. NP bude provedeno 
z lehkého jednorázového papírového bednění monotube. Celkem bude potřeba 2x 
bednící roura průměru 450 mm a výšky 3720 mm. Nejprve bude navázán armokoš 
s kotevní výztuží. „ Monotube bednění netlačte násilím přes eventuálně nadměrně 
ohnutou výztuž popř. rozpěrku. Rozpěrky nebo ocelové výztuže mohou způsobit 
poškození bednění. MONOTUB trubky bednění postavte na základy v ose a zafixujte je 
dřevěným křížem. Na straně stropu je zarovnejte ve svislé poloze pomocí napínacího 
pásu a pomocí rovnacích podpěr, které jsou odolné proti tahu a tlaku a které byly již na 
staveništi připraveny, a trubky bednění zajistěte proti výtlaku.“ [3] 
 
Obr. 37. Lehké papírové bednění monotube 

 

c.4 Bednění stropní desky a nosníků stropní desky 

Po zhotovení monolitických sloupů a zdí se mohou po 3 dnech, kdy beton dosáhne 70 
% pevnosti, konstrukce odbednit. Pak mohou začít bednící práce na stropní desce a 
nosníků stropních desek. Bednění bude provedeno ze stropního nosníkového bednění 
Scaserv. Nejprve bude provedeno bednění nosníků stropní desky a pak samotné bednění 
stropní desky.  

Bednění nosníků stropní desky 

Nejprve budou provedeny nosníky nacházející se uvnitř stropní desky. Začne se 
přeměřením vyhotovených betonových sloupů a zdí. Přeměří se jejich rovinatost a 
svislost. Pracovníci pomocí pásma a PD na sloupu nebo zdi zaměří spodní výšku 
průvlaku. Stavební jeřáb ze skládky materiálu přepraví jednotlivé prvky bednění na 
desku k místu, kde se bude instalovat bednění pro nosníky. Na desku se zaměří a vytyčí 
polohové body průvlaků. Po celé délce průvlaku budou rozmístěny primární nosníky. 
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Pod místem bedněného průvlaku, budou postaveny stropní stojky s opěrnými 
trojnožkami. Bude nastavena výška stojky na spodní hranu průvlaku, od které se musí 
odečíst tloušťka bednící desky a 2x výška nosníku. Na konci primárních nosníků budou 
vždy osazeny stojky s trojnožkou. Do spuštěných hlavic se osadí primární nosníky 
pomocí montážních vidlic. Poté se pomocí montážních vidlic rozmístí po 500 mm 
sekundární nosníky. Pak budou připevněné bednící desky v šířce průvlaku pomocí 
hřebíčků k sekundárním nosníků. Boční deska bude postavena a zajištěna. Podél boční 
desky bude uložen nosník. Dále budou nasazeny průvlakové spony na sekundární 
nosníky. Ty budou doraženy k bočnímu bednění a pevně utáhnuty. Konzola průvlakové 
spony bude usazena podle výšky průvlaku. Horní dřevěný bednící nosník bude vložen 
na úložný úhelník konzoly průvlakové spony. Samým způsobem bude provedeno 
osazení druhé strany průvlaku. 
 
Obr. 38. Montáž vodorovné a svislé bednící desky průvlaku 

 
Obr. 39. Nasazení průvlakové spony 
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Obr. 40. Osazení druhé strany bednění průvlaku 

 
Obr. 41. Bednění průvlaku vně stropní konstrukce 

 
Montáž bednění nosníků na okrajích stropní desky bude podobná jako u montáže 
bednění nosníků uvnitř desky. Začne se přeměřením vyhotovených betonových sloupů a 
zdí. Přeměří se jejich rovinatost a svislost. Pracovníci pomocí pásma a PD na sloupu 
nebo zdi zaměří spodní výšku průvlaku. Stavební jeřáb ze skládky materiálu přepraví 
jednotlivé prvky bednění na desku k místu, kde se bude instalovat bednění pro nosníky. 
Na desku se zaměří a vytyčí polohové body průvlaků. Po celé délce průvlaku budou 
rozmístěny primární nosníky. Pod místem bedněného průvlaku, budou postaveny 
stropní stojky s opěrnými trojnožkami. Bude nastavena výška stojky na spodní hranu 
průvlaku, od které se musí odečíst tloušťka bednící desky a 2x výška nosníku. Na konci 
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primárních nosníků budou vždy osazeny stojky s trojnožkou. Do spuštěných hlavic se 
osadí primární nosníky pomocí montážních vidlic. Poté se pomocí montážních vidlic 
rozmístí po 500 mm sekundární nosníky, které budou konzolovitě předsunuty směrem 
na okraj budoucí stropní desky a to z důvodu postavení pochozí lávky se zábradlím 
kolem betonované konstrukce. Pak budou připevněné bednící desky v šířce průvlaku 
pomocí hřebíčků k sekundárním nosníků. Vnější bednící deska směrem k pochozí lávce 
bude postavena a zajištěna pomocí svisle uspořádaných dřevěných nosníků. Použití 
konzoly průvlakové spony není nutné. Druhá, vnitřní strana bednění bude provedena 
pomocí průvlakové spony. Vnitřní hrana bednící desky bude postavena. V dolní části 
budou podélně položeny hranoly. Budou postaveny průvlakové spony na sekundární 
nosníky a doražené k bočnímu bednění. Dále budou nastaveny výšky průvlakové spony 
podle vnitřní výšky průvlaku. Horní dřevěný nosník bude vložen na uložený úhelník 
konzoly průvlakové spony. Na závěr se na konzolovitě předsunuté sekundární nosníky 
osadí desky a vytvoří se pochozí lávka kolem budoucí konstrukce. Z vnější hrany se na 
nosníky osadí sloupky a ochranné zábradlí minimální výšky 1100 mm. Posledním 
důležitým krokem je pomocí expreskotev a kurten zakotvit celou krajní konstrukci, aby 
se eliminovalo zhroucení. Do zatvrdlé stropní konstrukce budou vyvrtány otvory, do 
kterých budou osazeny expressvorky. Kurt se provlíkne skrz svorku a stropní nosník a 
bude napnut.  
 
Obr. 42. Bednění průvlaku na okraji stropní konstrukce 
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Obr. 43. Zakotvení a pochozí lávka konstrukce 

 
Bednění stropní desky 
Po vybednění vnitřních a krajních nosníků stropní desky, bude provedeno bednění 
stropní desky. Po obvodu místnosti budou umístěny do řady za sebou stropní nosníky. 
V místě překrytí nosníků budou postaveny stojky s trojnožkou. Místa překrytí, budou 
vyznačeny značkovacím sprejem na desku. Vznikne nám síť hlavních nosných stojek 
s trojnožkami. Na vytvořených bodech postavíme stojky s trojnožkami. Na hlavě stojky 
se musí do stojky zasunout hlava stojky a zakotvit čepem. 
 
Obr. 44. Hlava stojky                                       Obr. 45. Pozice stojky s trojnožkou 
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Stojka se musí vysunout na požadovanou výšku, to znamená na výšku spodní hrany 
stropní konstrukce, od které se musí odečíst tloušťka bednící desky, 2x výška nosníku. 
Stojka se jednoduše postaví do rozevřeného stojanu a lehkým poklepem kladívkem se 
zajistí svěracím ramínkem. U stojek s trojnožkami je možné variabilního použití. Po 
rozestavení stojek s trojnožkou budou pomocí montážní vidlice umístěny primární 
nosníky do křížových hlav stojek. Podle statických požadavků se umístí další stojky pod 
primární nosníky. Stojka je výkyvným pohybem nastavena pod nosníky.  
 
Obr. 46. Montáž primárních nosníků                          Obr. 47. Výkyvný pohyb stojky 

Sekundární nosníky budou položeny na primární nosníky pomocí montážních vidlic. Je 
důležité, aby pod každým stykem bednících desek byl umístěn jeden nosník. Vzdálenost 
mezi sekundárními nosníky bude 500 mm. 
 
Obr. 48. Montáž sekundárních nosníků 
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Bednící desky budou uloženy na sekundární nosníky a připevněny hřebíčky 
k sekundárním nosníkům. Dostatečně tuhá deska kce. bednění se musí rozepřít proti 
nosné svislé kci. stavby. 
 
Obr. 49. Uložení bednících desek 

c.5 Bednění monolitického schodiště 

Práce na monolitickém schodišti budou probíhat vždy o jedno podlaží níže, z důvodu 
dodržení technologické pauzy monolitického stropu, který tvoří podpůrnou konstrukci 
monolitického schodiště. Začít provádět bednění pro schodiště se může po dosažení 70 
% pevnosti betonu stropní konstrukce, to je zhruba 10 dní od provedení stropní 
konstrukce. Nejprve bude provedeno tradiční bednění schodišťových ramen a podest, 
poté se schodiště vyarmuje. Propojí se výztuž schodiště s výztuží vylamovacích lišt, 
které jsou v monolitických zdech. Na závěr bude provedeno tradiční bednění 
schodišťových stupňů. 

d. Armování 

Ocelová výztuž bude označení třídy 10505 (R). Ocelovou výztuž bude přepravovat 
věžový jeřáb na místo budoucího zpracování. Výztuž pro monolitické sloupy v podobě 
armokošů se bude předem zhotovovat na výrobním místě na staveništi. Ostatní výztuž 
se bude přepravovat postupně a vázat až na místě, kde bude zpracována. Před použitím 
výztuže je potřeba výztuž zkontrolovat od nečistot a zda není poškozená. Po transportu 
ocelové výztuže na bednění, kde bude výztuž svařována a vázaná, musí být na bednění 
položená nehořlavá folie, aby bednění nebylo poškozeno. Při napojování výztuže 
s kotevní výztuží, nebo s výztuží z vylamovacích lišt, se musí dbát na správné 
propojení. Při ukládání výztuže se musí dbát na správnost křížení nosné výztuže. 
Mezery mezi pruty výztuže musí být větší než jeden a půl násobek nejhrubší frakce 
kameniva čerstvého betonu. Při armování sloupů, musejí armokoše být osazeny 
distančními prvky. Při ukládání vodorovné výztuže bude výztuž ukládaná na distanční 
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lišty. Distanční prvky musejí být osazeny podle projektové dokumentace. Svařování 
výztuží může provádět pouze železář s platným svářečským průkazem. Svařování se 
musí řídit platnými svářecími normami. Svařování bude probíhat mimo ohýbaná místa 
výztuže.  Při pokládce výztuže se bude kontrolovat přesná poloha a použití profilu a 
délky výztuže. Výztuž musí být zajištěna tak, aby nedošlo k jejímu posunu při betonáži. 
Před betonáží bude zkontrolována čistota výztuže a odstraněny případné nečistoty 
způsobené skladováním, zatvrdlým cementem. Výztuž nesmí být mastná. Nečistoty 
totiž snižují soudržnost a přilnavost betonu a oceli. Správnost provedení výztuže bude 
kontrolována statikem, který o kontrole provede zápis do stavebního deníku. 

e. Betonáž 

Betonová směs železobetonového monolitického skeletu je navržena třídy C 25/30, 
stupeň vlivu prostředí XC1 o celkovém objemu 2337,552 m3. Betonáž monolitických 
konstrukcí může začít po kontrole bednění a ocelové výztuže. Betonování musí být 
plynulé, aby nedošlo ke špatnému spojení vrstev, k nadměrnému sedání, přetvoření 
bednění nebo posunu armatury. Betonovat se může vždy z maximální výšky 1,5 m, aby 
nedošlo k narušení homogenitě betonové směsi. Svislé konstrukce se budou betonovat 
z bádie, která bude zavěšena na věžový jeřáb, pracovníci budou betonovat svislé 
konstrukce z hliníkové mobilní věže. Betonování sloupů, ztužujících zdí, zdí výtahové 
šachty a podparapetních zídek se bude provádět souvisle po vrstvách. U zdí to bude po 
300 mm u sloupů 400 mm. Betonáž bude probíhat do potřebné výšky podle PD. Pro 
zhutnění betonu budou použity vysokofrekvenční vibrátory. Betonáž stropní desky a 
nosníků bude pomocí výložníku autočerpadla. Betonáž se bude provádět od okrajů do 
středu po vrstvách cca 200 – 500 mm. V průběhu betonáže se musí kontrolovat stav 
bednění a podpůrné konstrukce. Hutnění vodorovné kce. se bude provádět pomocí 
vysokofrekvenčního vibrátoru a vibrační lišty. V případě nutnosti přerušit betonáž, bude 
vytvořena pracovní spára navržená statikem a to v nulových místech momentů. 
Pracovní spára je také vytvořena pokud betonáž je přerušena více jak na dvě hodiny, 
nebo beton dosáhne pevnosti 3,5 MPa. 

f. Hutnění 

Hutnění svislých konstrukcí bude prováděno pomocí vysokofrekvenčního vibrátoru. 
Vibrátor bude ponořen do hloubky 100 – 150 mm. Aby došlo co k nejefektivnějšímu 
zhutňování, tak je zapotřebí vibrátor co nejrychleji ponořit do betonové směsi a zase 
naopak co nejpomaleji vytahovat. Při hutnění nesmí docházet ke styku vibrátoru a stěny 
bednění nebo výztuže. Vibrování se provádí do doby, dokud z čerstvého betonu se 
nevyplavuje cementové mléko a není vytlačován vzduch, který v konstrukci způsobuje 
nežádoucí dutiny. Hutnění vodorovných konstrukcí, bude provedeno 
vysokofrekvenčními vibrátory a vibračními latěmi. Vzdálenost sousedních vpichů 
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vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru akčního rádiusu 
vibrátoru. Běžně sousední vpich bývá ve vzdálenosti 400 mm. Vibrátor se ponořuje 
kolmo a zhruba do hloubky 100 – 150 mm. Nejmenší povolená vzdálenost mezi hranou 
bednění a vibrátorem je 200 mm. Při hutnění nesmí docházet ke styku vibrátoru s 
výztuží a bedněním. Zjištění akčního rádiusu vibrátoru proběhne tak, že do plochy zalité 
čerstvou betonovou směsí vložíme hlavici vibrátoru a betonová směs bude zhutněna po 
dobu 60s. Do zhutněné plochy od středu po okraj vpícháme ocelovou tyč, s kterou 
zjišťujeme výšku zhutněné desky. Příliš tuhou konzistenci betonové směsi zjistíme tak, 
že otvory po vytažení vibrátoru se nezacelí. Příliš měkkou konzistenci zjistíme tak, že 
při dlouhé době dochází k nasávání vzduchu do čerstvého betonu. Hutnění pomocí 
vibrační lišty bude probíhat plynule táhnutím v pruzích, až bude pokryta celá plocha 
stropní konstrukce.  

g. Ošetřování 

Ošetřování betonu záleží na vnějších podmínkách prostředí. Zpravidla se ošetřovat 
beton začíná po 12 hodinách od betonáže. Dále se pokračuje v závislosti na 
povětrnostních a klimatických podmínkách, na teplotě a vlhkosti vzduchu. Zpravidla 
ošetřování trvá zhruba po dobu 7 dnů. Po dvanácti hodinách má beton dostatečnou 
pevnost, aby nedocházelo k vyplavování cementu. Ošetřování betonu podléhá normě 
ČSN EN 13670-1 a spočívá v překrytí jeho povrchu navlhčenou geotextilií po celé 
ploše. Geotextílie má funkci držet potřebnou vlhkost. Poté se beton vlhčí v krátkých 
intervalech vysokotlakým přístrojem. Použití vysokotlakého přístroje je možné pouze 
při teplotách vyšších jak + 5 °C. Ošetřování je nutné, aby bylo zabráněno předčasnému 
vysychání v důsledku působení slunečního záření a větru. Beton chrání před 
vyplavováním za deště, zabraňuje se rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po 
uložení. Požadovaná kvalita a vlastnost betonu je dosažena důsledným ošetřováním. 

h. Odbednění 

Odbednění svislých konstrukcí-sloupů, ztužujících zdí, zdí výtahových šachet a 
podparapetních zídek může dojít až po dosažení pevnosti betonu 70 %. Záleží na 
klimatických podmínkách okolního prostředí, nicméně zpravidla to bývá po 3 dnech. 
Částečné odbednění vodorovných konstrukcí-stropní desky, nosníků stropních desek a 
monolitického schodiště může dojít až po dosažení pevnosti betonu 70 %. Záleží na 
klimatických podmínkách okolního prostředí, nicméně zpravidla to bývá po 10 dnech. 
Technologická pauza trvá zhruba 3 dny. Úplné odbednění vodorovných konstrukcí 
může nastat až po 28 dnech. Ověření tvrdosti betonu můžeme provést pomocí 
nedestruktivní zkoušky Schmidtovým kladívkem nebo výpočtem: 
 
 



Technologický předpis pro železobetonový monolitický skelet 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích  146 
 

 
 
Tab. 48. Příklad výpočtu potřebné doby pro odbednění při teplotě 20 °C 

vzorec Rbd=Rb28d*(0,28+0,5*logd) 

Rbd 
potřebná pevnost betonu pro odbednění v 

MPa 
Rb28d pevnost betonu po 28 dnech v MPa 
logd log…počet dní 

výpočet 
Rbd=Rb28d*(0,28+0,5*logd) 

15=30*(0,28+0,5*logd) 

výsledek 
logd=2,75 dní 

doba potřebná pro odbednění jsou 3 
dny 

 
Odbednění stropní desky proběhne tak, že se nejdříve odbední okrajové části, ochranné 
zábradlí. Poté se spustí stojky. Uvolňovací čep u ocelových stojek zajistí okamžité 
odlehčení závitové matky. Postačí jeden úder do čepu kladivem a poté se bednění spustí 
otáčením matice až o 60 mm dolů. 
 
Obr. 50. Uvolňovací čep 

 
Po spuštění bednění se za pomocí montážní vidlice shodí sekundární nosníky a za 
pomocí odbedňovací pásky se strhnou bednící desky. Pro demontáž primárních nosníků 
bude také použita montážní vidlice. Dále se odstraní trojnožky ze stojek a veškerý 
materiál bude přemístěn zpět do mobilních souprav a boxů. Po odbednění prvků 
systémového bednění se bednící prvky musejí ihned očistit vodou. Tento druh 
odbednění je proveden po pevnosti betonu 70 % (cca 10 dní), tudíž strop se musí zpětně 
podepřít stojkami až do 28 dne po betonáži, pak může dojít k úplnému odbednění. 
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Obr. 51. Demontáž primárních nosníků                         Obr. 52. Zpětné uložení do boxů 

i. Zhotovení ochranného zábradlí 

Po zatvrdnutí betonu, bude vytvořeno zábradlí po obvodu stropní desky. Zhruba po 2 m 
budou vyvrtány otvory do stropní desky, do kterých budou osazeny sloupky ochranného 
zábradlí. Do sloupků se osadí dřevěná prkna. Je zapotřebí, aby pracovníci při provádění 
zábradlí měli ochranné pomůcky osobního jištění. Zábradlí se demontuje po vyzdění 
obvodového zdiva. 

8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH 
PRACÍ 

Při výstavbě je na prvním místě kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního 
díla. O všech provedených kontrolách provede stavbyvedoucí zápis do stavebního 
deníku. Dále budou archivovány všechny dodací listy a certifikáty materiálů dodaných 
na stavbu. 

a. KZP svislé konstrukce 

Vstupní kontrola: 

Kontrola kotevní výztuže - kontrola délky kotevní výztuže 
         - kontrola celistvosti výztuže 
         - kontrola vylamovacích lišt 
Kontrola rovinnosti - kontrola základové/stropní desky 
Kontrola materiálu - vizuální kontrola materiálu  

        - kontrola uskladnění  
        - kontrola množství a kvality 
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Mezioperační kontrola: 

Kontrola vytyčení – kontrola polohy a zaměření sloupů 
Kontrola montáže bednění a nátěr odbedňovacím olejem 
Kontrola vyztužení 
Kontrola zhotovení bednění 
Kontrola betonové směsi a odebírání vzorků betonové směsi 
Kontrola betonáže a hutnění 
Kontrola odbednění a očištění prvků 

Výstupní kontrola: 

Kontrola betonových sloupů – nesmějí být žádná hnízda 
Kontrola rovinatosti - max. odchylka od rovinatosti: horní hrana: ±10 mm 

         - svislost: ±h/200 (max. 30 mm) 
Kontrola kotevní výztuže – kotevní výztuž na navázání do dalšího patra 
Kontrola uskladnění bednění 

b. KZP vodorovné konstrukce 

Vstupní kontrola: 

Kontrola podpůrných konstrukcí - zhotovených sloupů 
          - zhotovení zdí 
Kontrola kotevní výztuže - kontrola délky kotevní výztuže 
         - kontrola celistvosti výztuže 
Kontrola materiálu - vizuální kontrola materiálu  

        - kontrola uskladnění  
        - kontrola množství a kvality 

Mezioperační kontrola: 

Kontrola montáže bednění a nátěr odbedňovacím olejem 
Kontrola zhotovení bednění 
Kontrola vyztužení 
Kontrola betonové směsi a odebírání vzorků betonové směsi 
Kontrola betonáže a hutnění 
Kontrola odbednění a očištění prvků 
Kontrola opětovného podepření 
Kontrola kotevní výztuže – kotevní výztuž na navázání do dalšího patra 

Výstupní kontrola: 

Kontrola zhotovené stropní desky 
Kontrola rovinatosti - vodorovná poloha +- 8 mm na celou délku konstrukce 
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Kontrola nosníků stropní desky 
Kontrola kotevní výztuže 
Kontrola uskladnění bednění 
Kontrola provedení ochranného zábradlí            

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

Před zahájením všech prací, musejí být pracovníci seznámeni a proškoleni s předpisy 
BOZP. Bude proveden záznam o uskutečněném proškolení pracovníků, kteří svými 
podpisy potvrdí účast na proškolení o BOZP. Zápis a podpisy budou provedeny do 
stavebního deníku. Všechny práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými 
zákony a předpisy. Bezpečnostní rizika a jejich opatření pro realizaci železobetonového 
monolitického skeletu je podrobně zpracováno v textové části v kapitole 6. Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci. 

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

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

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

10. EKOLOGIE 

V průběhu celého výstavbového procesu, budou dodrženy požadavky na ochranu 
životního prostředí. V případě nadměrné prašnosti bude provedeno kropení. Všechny 
stroje a nákladní automobily při výjezdu ze staveniště budou očištěny, aby nedocházelo 
ke znečišťování veřejných komunikací. V případě znečištění veřejné komunikace, bude 
provedeno okamžité čištění. Při odstavení strojů, bude pod stavební stroj vložena 
nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby se eliminovalo znečištění půdy a podzemních 
vod. Nádoba v době nepoužívání bude uložena ve skladovacím uzamykatelném 
kontejneru. V uzamykatelném kontejneru budou také uloženy dva pytle Vapexu, který 
bude použit v případě úniku kapalin do půdy. Na staveništi bude umístěn plastový 
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kontejner a plastové popelnice určené pro odpady vzniklé při výstavbě. Tyto kontejnery 
budou při naplnění odváženy pronajímatelem. Umístění kontejneru a popelnic je 
znázorněno ve výkresové části, B. 5. Zařízení staveniště pro vrchní hrubou stavbu. Pro 
stavební práce budou nasazeny takové stroje a mechanizmy, které mají nižší hlučnost, 
nebo kde se dá použít izolační kryt na stroj. Pracovní stroje při nečinnosti budou 
vypnuty. Pracovní doba bude trvat od 7:00 do 16:00. O svátcích a dnech pracovního 
klidu budou práce na staveništi přerušeny. Níže je zpracovaná studie hlučnosti 
stavebních strojů použitých pro práce na železobetonovém monolitickém skeletu: 

Studie hlučnosti pro horní hrubou stavbu 

Tab. 49. Seznam strojů použitých na výstavbu železobetonového monolitického skeletu 
stroje využity na zemní práce hlučnost stroje 
autočerpadlo schwing S 47 X 78 dB 

autodomíchávač Stetter, Light line, AM 
10 C 

75 dB 

věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 47 dB 
 
Tab. 50. Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně na železobetonovém 
monolitickém skeletu 

výpočet Lv=10 log (107,8 + 107,5+ 104,7) 
výsledek Lv=79,767 dB 

útlum vlivem vzdálenosti 
r1=27 
r2=10 

hladina zvuku ve vzdálenosti r1 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 

L1=79,767 - 20 log ( 27 / 10 ) 
L1=71,140 dB 

posouzení 

LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 

LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 

71,140 dB > 70 dB = > nevyhovuje 

aktivní opatření:  
zvolení modernějších strojů a 

mechanizmů, které nebudou tolik hlučné, 
snížit počet strojů pracujících zároveň 

pasivní opatření: 
rozmístění objektů zařízení staveniště tak, 

aby tvořily umělou bariéru pro šíření 
hluku do okolí 
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Legislativu v ekologii řeší:  
Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 185/2001 sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Tab. 51. Vzniklé odpady během procesu výstavby na horní hrubé stavbě SO01 - B 

katalogové číslo druh odpadu 
08 04 Odpady z výroby, zpracování, 

distribuce a používání lepidel a 
těsnicích materiálů (včetně 

vodotěsnících výrobků) 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály 

neuvedené pod číslem 08 04 09 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a 

sádry a předmětů a výrobků z nich 
vyráběných 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného 

komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY 

Akce:    Polyfunkční dům 
 
Místo stavby: Pardubice, ulice Rokycanova, k.ú. 717657 Pardubice, 
 parcela 1876/4, 3873, 4091/4 
 
Kraj:  Pardubický 
 
Investor: VEKTOR INVESTMENT a.s. 
 
Zpracovatel dokumentace: Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod 
 
Hlavní zhotovitel: STAV s.r.o. 
 
Účel stavby: Polyfunkční objekt je sedmipodlažní, v přízemní části 

objektu se nacházejí obchody a ordinace, prostřední patra 
jsou určená kancelářím a v posledním patře se nacházejí 
byty. 

 
Členění stavby: Polyfunkční objekt se člení do dvou základních částí: 

spodní stavba SO01-A a horní hrubá stavba SO01-B. Dále 
na SO02 podzemní dvoupodlažní parkoviště a inženýrské 
sítě: SO03 přípojka vody, SO04 přípojka elektřiny, SO05 
přípojka kanalizace, SO06 přípojka horkovodu, SO07 
přípojka telefonu, SO08 komunikace. 

 
Řešená část: Spodní stavba SO01-A a horní hrubá stavba SO01-B 
 
Termín výstavby: Zahájení výstavby SO01: 1. března 2016 
 Předpokládaný termín ukončení spodní stavby SO01-A:     

červenec 2016 
  Předpokládaný termín dokončení horní hrubé stavby 

SO01-B: duben 2018 



Technická zpráva zařízení staveniště 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 156 
 

2. OBECNÝ POPIS PRACÍ: 

a. Spodní stavba SO01-A 

Nejprve se provede demontáž silničních panelů o celkové ploše 1933,183 m2. 223 kusů 
silničních panelů bude odvezeno a 100 kusů bude uskladněno v západní části staveniště.  
Poté bude vyhloubeno štěrkové podloží silničních panelů o celkové kubatuře 521,959 
m3 a dočasně uskladněno v západní části staveniště pro budoucí zpětný zásyp 
základových konstrukcí. Hlavní stavební jáma (označená jako sekce A) se vyhloubí na 
výškovou úroveň -0,650 m o celkové kubatuře 1183,107 m3 zeminy, která bude 
průběžně odvážena na skládku. Tato výšková úroveň bude sloužit zároveň jako 
pilotovací úroveň, ze které bude provedeno 69 hlubinných vrtaných pilot o průměru 620 
až 900 mm. Po dokončení pilot v sekci A, vrtná souprava vyhloubí 8 hlubinných 
vrtaných pilot o průměru 620 mm v sekci B1 a v sekci B2 (v místě nad horkovodem). 
Dále se vyhloubí v sekci A stavební rýhy pro základové pasy na výškovou úroveň -
1,150 m a -1,450 m a stavební jámy pro základové patky na výškovou úroveň -1,350 m 
a stavební jámu výtahové šachty na výškovou úroveň -1,650 m. Po kompletním 
dokončení základových prací v sekci A, se vyhloubí dvě stavební jámy v sekci B1 a B2 
na výškovou úroveň -1,350 pro patky nad horkovodem. Celkem se vyhloubí ze 
stavebních rýh, jam a pilot 2562,479 m3 zeminy, která bude kromě 41,755 m3 zeminy 
průběžně odvážena na skládku ELZET s.r.o., která je vzdálená 5,6 km od místa stavby. 
Množství 41,755 m3 zeminy bude dočasně uskladněno v západní části staveniště pro 
budoucí zásyp základových konstrukcí. Základové práce začnou na konstrukci výtahové 
šachty, po provedení výkopu rýh v hlavní jámě v sekci A, se začne pracovat na 
základových konstrukcích. To znamená, že nejprve bude proveden podkladní beton. Na 
podkladní beton se namontuje první hrana systémového bednění. Základové konstrukce 
se vyarmují, kotevní výztuž z hlaví pilot bude navázána na armaturu základových pasů a 
patek. Druhá hrana systémového bednění se dokompletuje a provede se betonáž. Po 
betonáži se provede odbednění. Poté se položí do štěrkového podloží drenážní potrubí 
kolem objektu. Obvodová hrana základových konstrukcí bude zasypána štěrkem a na 
závěr se provede kompletní zpětný zásyp základových konstrukcí štěrkem a zeminou, 
které jsou uskladněné na staveništi. Hutněné podsypy pod podlahovou konstrukcí jsou 
navrženy tloušťky 0,3 m. Mezi základové patky a pasy na zhutněný podsyp se provede 
podkladní deska tloušťky 100 mm, na kterou se položí izolace proti vodě a zemní 
vlhkosti. Po provedení základových prací v sekci A, se nakonec provedou dvě 
základové patky nad horkovodem v sekci B1 a B2. To znamená, že se začne provádět 
vyhloubení dvou stavebních jam. Na podkladní beton bude namontováno systémové 
bednění pro dvě patky. Proběhne vyarmovaní a následná betonáž. Po betonáži se 
provede odbednění a vodorovná hydroizolace patek. Poté se namontuje první polovina 
systémového bednění dvou venkovních sloupů. Armokoše sloupů se propojí s  kotevní 
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výztuží základových patek. Zkompletuje se systémové bednění sloupů a provede se 
betonáž. Stavba dvou venkovních sloupů, bude zařazena k etapě horní hrubá stavba 
SO01-B, z důvodu časového prostoru provedení. Venkovní sloupy musejí být 
vyhotoveny společně se sloupy ve 2. NP v monolitickém skeletu. Sloupy společně 
budou tvořit podpůrnou konstrukci stropní desky ve 2. NP. Po betonáži sloupů se 
provede odbednění. Dále bude natavena svislá hydroizolace sloupů a následný zpětný 
zásyp. 

b. Horní hrubá stavba SO01-B (železobetonový monolitický skelet) 

Betonová směs železobetonového monolitického skeletu je navržena třídy C 25/30, 
stupeň vlivu prostředí XC1. Betonovou směs budou dovážet autodomíchávače 
z betonárky M-BET Pardubice. Celkem bude na železobetonový monolitický skelet 
potřeba beton o celkové kubatuře 2337,552 m3. Do bednění bude beton transportován 
pomocí výložníku autočerpadla. Bednění sloupů, stěn a stropů bude systémové od 
výrobce Scaserv. V 1. NP se nachází pouze dva sloupy kruhového průřezu, na které 
bude použito jednorázové papírové bednění monotube. Ocelová výztuž bude označení 
třídy 10505 (R), dovážená z armovny Kondor Pardubice o celkové hmotnosti 320,2 t. 
Obecný postup prací bude začínající na svislých konstrukcích, poté budou provedeny 
vodorovné konstrukce. Nejprve budou v 1. NP provedeny nosné sloupy, až poté 
monolitické ztužující zdi. Nakonec stropní konstrukce 1. NP. Postup prací ve 2. NP 
bude začínat na provedení vnitřních sloupů ve 2. NP a zároveň provedení dvou 
venkovních sloupů, které budou přes výšku dvou podlaží. Poté bude započata výstavba 
monolitických ztužujících zdí a na závěr stropní konstrukce. Od 3. NP až po poslední 7. 
NP, budou nejprve provedeny sloupy, pak monolitické ztužující zdi a až na závěr 
stropní konstrukce. Železobetonové monolitické schodiště bude prováděno vždy po 
dodržení požadované pevnosti betonu stropní konstrukce 70 %. 

3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 

Staveniště polyfunkčního domu v Pardubicích, se nachází v kombinaci průmyslové, 
správní a bytové zástavby jižně od městského centra. Území je rovinné, povrch 
staveniště je zpevněný silničními panely, které se tu nachází od dob, kdy parcela patřila 
bývalému areálu Mototechny. V místě staveniště se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň 
trvalejšího charakteru, která by byla potřeba odstranit. Přístup k objektu se nachází 
z východní strany z ulice Rokycanova. Řešená stavba polyfunkčního domu je navržena 
jako samostatně stojící objekt ohraničený z východní strany ulicí Rokycanova a ze 
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západní strany průmyslovým areálem. Ze severní strany ve vzdálenosti 60 m od 
pozemku investora se nachází železniční koridor. Z jižní strany jsou pouze zpevněné 
plochy. Pro výškové vytyčení objektu, přípojek a ploch byla stanovena výšková úroveň 
±0,000=221,070 m n.m. – výškový systém Balt po vyrovnání. Výstavba polyfunkčního 
domu by výhradně měla být provedena na území investora. Tudíž nedojde k delšímu 
záběru okolních pozemků. Jediný krátkodobý zábor území proběhne na východní straně 
v ulici Rokycanova, z důvodu provádění přípojek inženýrských sítí k polyfunkčnímu 
domu a realizaci dvou venkovních sloupů v sekci B1 a B2. Po dokončení prací na 
zapůjčeném území, budou plochy uvedeny do původního stavu. Staveniště bude řádně 
oploceno z plotových dílců v minimální výšce 1,8 m. U vjezdu na staveniště z východní 
strany bude opatřena uzamykatelná brána. Stavební jáma v sekci A, bude zpřístupněna 
ze severní strany. Deponie pro uskladnění štěrkového podsypu silničních panelů a 
zeminy pro zpětný zásyp základových konstrukcí, se bude nacházet na západní straně 
staveniště. Skládka materiálu se bude nacházet na severní straně staveniště. Upřesněná 
poloha deponie, skládky materiálu atd…je uvedeno ve výkresové části, B.4. a B.5. 
Zařízení staveniště. 
 
Obr. 53. Staveniště Polyfunkčního domu v Pardubicích 

b. Významné sítě technické infrastruktury 

V okolí staveniště jsou k dispozici všechny potřebné inženýrské sítě. Především se 
jedná o vodovod, rozvod elektřiny VN, kanalizaci, horkovod, rozvod sdělovacích 
kabelů. Na staveništi se ze sítí technické infrastruktury nachází podél jižní hrany 
pozemku podzemní vedení elektřiny VN a na východní straně vedení horkovodu. Při 
výstavbě budou respektována veškerá příslušná omezení v ochranných pásmech 
jednotlivých vedení v přilehlém chodníku. 
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c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště, apod. 

Napojení staveniště na zdroj vody bude proveden z vodoměrné šachty. Vodoměrná 
monolitická šachta je napojena na veřejný vodovod DN 100, který je veden v ulici 
Rokycanova, pomocí vodovodní přípojky DN 80. Z vodoměrné šachty je proveden 7 m 
podzemní rozvod vyústěný do provizorní šachty pro napojení polyfunkčního domu. 
Z tohoto místa bude provedeno napojení vody pro odběry potřebné k výstavbě. Voda 
pro sociální zařízení staveniště je vedena z vodoměrné šachty v podzemí 1 m pod 
povrchem, z důvodu dodržení nezámrzné hloubky. V místě vedení vodovodního 
rozvodu pro sociální zařízení staveniště, se budou muset nejdříve demontovat silniční 
panely, poté se do vykopané rýhy uloží vodovod. Dále se provede zpětný zásyp rýhy. 
Ve vybraném pruhu silničních panelů pro vodovodní vedení, rýpadlo- nakladač provede 
malou rýhu, která bude sloužit jako odvodňovací příkop pro vodu. Tento odvodňovací 
příkop bude vytvořen v mírném sklonu a sveden směrem ke kanalizační šachtě, která se 
nachází na východní straně. Svedení ke kanalizační šachtě, bude provedeno pomocí 
kanalizační truby DN 150. V kanalizační šachtě bude umístěn lapač kalu a odstraňovač 
ropných látek. V místech sousedících s vedením vodovodu, kde se bude nacházet 
prostor pro mytí vozidel a pro mytí bednících dílců, budou silniční panely demontovány 
a následně uloženy zpět v mírném sklonu směrem k severní části pozemku, z důvodu 
odvodnění plochy pro mytí vozidel. Odvodnění této plochy bude provedeno pomocí již 
už zmiňovaného sklonu plochy směrem k vytvořenému odvodňovacímu příkopu, který 
je sveden do kanalizační šachty. Jímka odpadních vod ze sanitární buňky bude zajištěna 
plastovou nádrží, která bude pravidelně vyvážena. Napojení na elektrickou energii VN 
bude pomocí trafo stanice. Z trafo stanice bude napojen hlavní rozvaděč stavby, který 
zásobuje elektrickým proudem věžový jeřáb a další dva staveništní rozvaděče. Rozvody 
mezi staveništními rozvaděči jsou vedeny v chráničce pod silničními panely. Přesné 
umístění vodovodní šachty a elektrických rozvaděčů jsou uvedeny ve výkresové části, 
B.4. a B.5. Zařízení staveniště. 

d. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

Zabezpečení proti vniknutím nepovolaným osobám bude zajištěno řádným oplocením 
do výšky minimálně 1,8 m. Vjezd na staveniště, který se nachází z východní strany z 
ulice Rokycanova, bude zajištěn uzamykatelnou bránou. Nepovolané osoby mohou 
vstoupit na staveniště jen za souhlasu a vědomí stavbyvedoucího, který je musí 
seznámit s riziky na staveništi a všechny nepovolané osoby opatřit ochrannými 
pomůckami jako jsou přilby a ochranné vesty. Na pěší komunikaci před hranicí 
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staveniště bude umístěna značka: „Přejděte na protější chodník“. Pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu se na staveništi ani kolem staveniště nepředpokládá. 

e. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 

U vstupu bude osazena bezpečnostní značka „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ 
a také značka „POZOR VSTUP NA STAVENIŠTĚ“. Dále u výjezdu ze staveniště na 
ulici Rokycanova bude umístěna značka: „VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 
V průběhu stavby se v prostoru staveniště nesmí pohybovat žádné nepovolané osoby 
pouze pracovníci dodavatelské firmy při dodržování všech bezpečnostních předpisů. 
Žádná další opatření na staveništi z hlediska ochrany veřejných zájmů není třeba 
provádět. Veškeré stavební práce nebudou prováděny mezi 22. hodinou a 6. hodinou. 

f. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

Na staveništi budou umístěny stavební buňky sloužící jako šatny, kanceláře, vrátnice a 
hygienické zázemí. Dále na staveništi bude umístěn uzamykatelný skladovací kontejner 
pro sklad drobného nářadí a materiálů. Také bude zřízena plocha pro skládku materiálu 
a deponie pro dočasné uskladnění štěrkového podloží a zeminy pro zpětný zásyp 
základových konstrukcí. Celé staveniště bude oploceno plotem do výšky minimálně 1,8 
m. Budou zřízena odběrná místa pro vodu a elektrickou energii. Na staveništi se žádné 
stávající objekty nenacházejí. Přesné umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno ve 
výkresové části, B.4. a B.5. Zařízení staveniště. 

g. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na staveništi nebudou vybudovány žádné objekty pro zařízení staveniště, které by 
vyžadovali ohlášení. 

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

Obecné požadavky BOZP 

Všichni pracovníci před zahájením první směny musejí být proškoleni ohledně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí stavbyvedoucí, který seznámí 
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pracovníky s riziky na staveništi. Pracovníci svou účast potvrdí podpisem do protokolu 
o školení. Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, které jsou stanoveny na 
základě Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. Stavbyvedoucí také musí seznámit s riziky na staveništi 
všechny nepovolané osoby a opatřit je ochrannými pomůckami. 
Dále je nutné dodržovat platnou legislativu: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon 309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
U všech vstupů musí být označení bezpečnostními značkami „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“ dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a 
umístění značek a zavedení signálů. 

Povinnosti pracovníků na stavbě 

Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce, také budou seznámeni se 
vznikajícími možnými riziky při provádění jednotlivých prací. Svou účast o proškolení 
potvrdí svým podpisem. 
Pracovníci jsou především povinni: dodržovat technologické postupy, obsluhovat stroje 
a zařízení, na které mají příslušné oprávnění. Používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
přiděleny. Dále jsou povinni dodržovat veškeré pokyny od pověřených osob 
bezpečnostní označení a upozornění. Pracovníci jsou povinni vykonávat práci na 
určeném pracovišti. V případě úrazu, nevolnosti, nebo jiného důvodu můžou pracovníci 
opustit staveniště, ale jsou povinni vše ohlásit odpovědnému pracovníkovi. V případě 
zpozorování nebezpečí pracovníkem, které by mohlo ohrozit zdraví a životy osob, má 
pracovník pravomoc přerušit práci, upozornit všechny osoby na hrozící nebezpečí a 
okamžitě ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Pracovníci musejí být zdravotně a 
odborně způsobilí k výkonu prací. Pro všechny pracovníky účastnící se na výstavbě 
během pracovní doby platí přísný zákaz požívání alkoholu, drog, či jiných omamných a 
návykových látek. 

i. Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 

Při výstavbě je nutno dodržovat tyto opatření k prevenci, vyloučení, popřípadě snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí: 
Minimalizovat prostoje stavebních strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo 
pracovní činnosti. Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, 
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především v průběhu výkopových prací. Stroje a mechanizace před výjezdem ze 
staveniště budou řádně očištěny na ploše k tomu určené. V případě nepříznivých 
klimatických podmínek (nadměrné prašnosti) je zapotřebí chránit okolní prostředí 
vhodným způsobem např. prostřednictvím textilních zábran nebo kropením staveniště. 
Při výstavbě budou respektovány požadavky na omezení hlučných prací na dobu mezi 
22 a 6 hod. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště musí 
být v dokonalém technickém stavu. Nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska 
možných úkapů/úniků ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných 
látek bude s kontaminovanou zeminou neprodleně naloženo dle zásad nakládání 
s nebezpečnými odpady dle Nařízení vlády č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. Běžné odpady vzniklé při výstavbě budou odváženy na skládku odpadu nebo 
k recyklaci. Tabulka vzniklých odpadů je uvedena v textové části v kapitole 2. 
Souhrnná technická zpráva. 

j. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 

Předpokládaný termín zahájení celé stavby:    leden 2016 
Předpokládaný termín zahájení stavby SO01:   březen 2016 
Předpokládaný termín dokončení spodní stavby SO01-A:  červenec 2016  
Předpokládaný termín dokončení vrchní hrubé stavby SO01-B: duben 2018 

4. ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Plocha staveniště bude pro výstavbu dostačující, jediný krátkodobý zábor území bude 
muset být proveden a to na východní straně v ulici Rokycanova, při realizaci přípojek a 
provedení dvou venkovních sloupů v sekci B1 a B2. Povrch staveniště se nalézá na 
silničních panelech, tudíž není potřeba zřizovat zpevněné plochy. Pro odvodnění mycích 
ploch bude zřízeno odvodnění pomocí odvodňovacího příkopu svedeného do 
kanalizační šachty. Staveniště bude kompletně oploceno z plotových dílců minimální 
výšky 1,8 m. Z východní strany bude vjezd opatřen uzamykatelnou bránou a malou 
buňkou sloužící jako vrátnice. Na severní straně staveniště budou umístěné buňky 
sloužící jako kanceláře, šatny, sociální a hygienické zázemí a skladovací kontejner. Na 
západní straně staveniště budou vytyčeny plochy pro skladování materiálu, dočasné 
deponie a výrobní plochy. Dále bude zřízeno přípojné místo pro elektrickou energii, 
pomocí hlavního staveništního rozvaděče, na který budou napojeny další dva menší 
staveništní rozvaděče. Přípojné místo pro vodu bude zřízeno z vodoměrné šachty a 
provedením dalšího rozvodu po staveništi. Na severní straně staveniště budou umístěny 
kontejnery pro odpady. Pro objekty zařízení staveniště není potřeba podávat ohlášení. 
Přesné umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno ve výkresové části, B.4. a B.5. 
Zařízení staveniště. 
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5. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Provozní zařízení staveniště slouží k zajištění řádnému provozu na staveništi. Hlavním 
cílem je především zajištění bezpečnosti práce, dopravu na staveništi, skladování 
materiálu, dodávky energií a celé řízení stavby. 

a. Oplocení 

Oplocení je do výšky 2 m a je použito z mobilního oplocení MEVA-TEC. Mobilní 
oplocení slouží především k zabránění vniknutí nepovolaných osob. Vjezd bude opatřen 
dvěma křídly brány o rozměrech 2,16x2 m, které budou osazeny na kolečkách z důvodu 
pojezdu brány. Celková šířka vjezdu bude 4,32 m. U vjezdu bude umístěna zákazová 
značka „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ a „POZOR VSTUP NA 
STAVENIŠTĚ“ 
 
Tab. 52. Prvky mobilního oplocení MEVA-TEC 

Plotový dílec mobilního 
oplocení 

rozměry 3472 x 2000 mm, 
hmotnost 18,5 kg 

celkem 78 ks 

Plastová patka mobilního 
oplocení 

rozměry 725 x 240 x 145 
mm, hmotnost 35 kg 

celkem 156 ks 

Zajišťovací spona hmotnost 570 g celkem 312 ks 
Křídlo brány rozměr 2,16x2 m celkem 2 ks 

 
Obr. 54. Mobilní oplocení MEVA-TEC 
 

 
 
 



Technická zpráva zařízení staveniště 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 164 
 

Obr. 55. Poloha oplocení staveniště 

b. Komunikace 

Vzhledem k tomu, že povrch staveniště je ze silničních panelů, není nutné zřizovat 
zpevněné vjezdy a vnitrostaveništní komunikace. Hlavní vjezd se nachází na východní 
straně z ulice Rokycanova. Tento vjezd je opatřen mobilní uzamykatelnou bránou. 
Vnitrostaveništní komunikace slouží pro transport materiálu na staveniště a pro dopravu 
všech osob podílejících se na výstavbě. Při realizaci spodní stavby SO01-A bude zřízen 
vjezd do stavební jámy v sekci A ze severní strany. Na staveništi bude zřízeno dopravní 
značení upravující místní poměry. Při pohybu vozidel je nutné respektovat polohu a 
umístění všech elektrických rozvaděčů, aby nedošlo ke kolizi. 
 
Obr. 56. Poloha vnitrostaveništní komunikace 
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c. Vrátnice 

Vrátnice bude vytvořena ze stavební buňky Toi Toi typu BK2. Vrátnice bude umístěna 
u vjezdu na staveniště. Kontejner musí být uložen na stávající povrch o rovinatosti ± 10 
mm, případné nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Nákladní automobil 
s hydraulickou rukou přiveze a odveze kontejner. 
 
Tab. 53. Parametry stavební buňky Toi Toi BK2 

šířka 2,438 m 
délka 3 m 
výška 2,8 m 

elektrická přípojka 380 V/32 A 

vnitřní vybavení 
1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 

 
 
Obr. 57. Stavební buňka Toi Toi BK2 
 

Obr. 58. Poloha vrátnice 
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d. Sklad 

Na severní straně bude umístěn uzamykatelný skladovací kontejner Toi Toi LK1. 
Kontejner bude sloužit především k uskladnění ručního nářadí a drobného materiálu. 
Kontejner musí být uložen na stávající povrch o rovinatosti ± 10 mm, případné 
nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Nákladní automobil s hydraulickou 
rukou přiveze a odveze kontejner. 
 
Tab. 54. Parametry skladovacího kontejneru Toi Toi LK1 

šířka 2,438 m 
délka 6,058 m 
výška 2,591 m 

 
Obr. 59. Skladovací kontejner Toi Toi LK1 

Obr. 60. Poloha skladovacího kontejneru 
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e. Skládky a deponie 

e.1. Skládky 

Poloha skládky materiálu je navržena na západní straně staveniště. Povrch skládky je ze 
silničních panelů. Skládka materiálu bude sloužit k uskladnění veškerého materiálu 
v závislosti na provádění jednotlivých stavebních procesů. 
 
Tab. 55. Uskladnění materiálu v jednotlivých procesech 

proces materiál 
vrtané piloty armokoše 

provádění základových konstrukcí systémové bednění, výztuž, řezivo 
provádění monolitického skeletu systémové bednění, výztuž, řezivo 

 
Obr. 61. Poloha skládky materiálu 

 
Tab. 56. Návrh velikosti skládky pro betonářskou výztuž základových konstrukcí 

skladování betonářské výztuže pro základové konstrukce 
zásoba materiálu v příslušných jednotkách Zz 

množství materiálu pro 1 zásobovací 
cyklus 

Q 

čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech tc 
čas předzásobení materiálem ve dnech n 

čistá plocha skládky (m2) Fo 
Požadovaná plocha pro uskladnění F 

koeficient využití skladovací plochy β 
celkové množství výztuže pro základové 

konstrukce 
Q=25,2 t 

vzorec pro zásobu materiálem Zz=(Q/ tc)*n 
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v příslušných jednotkách 
výpočet Zz= (25,2/3)*4 
výsledek Zz=43,478 t 

vzorec pro čistou plochu skládky (m2) Fo= Zz*fo 

výpočet Fo=43,478*0,25 
výsledek Fo=10,87 m2 

vzorec pro požadovanou plochu pro 
uskladnění 

F= Fo/ β 

výpočet F=10,87/0,63 
výsledek F=17,253 m2 
Požadovaný rozměr skládky 5x3,5 m = > vyhovuje 

 
Tab. 57. Návrh velikosti skládky pro systémové bednění základových konstrukcí 

skladování systémového bednění pro základové konstrukce 
zásoba materiálu v příslušných jednotkách Zz 

množství materiálu pro 1 zásobovací 
cyklus 

Q 

čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech tc 
čas předzásobení materiálem ve dnech n 

čistá plocha skládky (m2) Fo 
Požadovaná plocha pro uskladnění F 

koeficient využití skladovací plochy β 
celkové množství bednění pro základové 

konstrukce 
Q=523,403 m2 

vzorec pro zásobu materiálem 
v příslušných jednotkách 

Zz=(Q/ tc)*n 

výpočet Zz= (523,403/3)*6 
výsledek Zz=1046,806 m2 

vzorec pro čistou plochu skládky (m2) Fo= Zz*fo 

výpočet Fo=1046,806 *0,4 
výsledek Fo=418,722 m2 

vzorec pro požadovanou plochu pro 
uskladnění 

F= Fo/ β 

výpočet F=418,722/1,1 
výsledek F=380,657 m2 
Požadovaný rozměr skládky 19x20 m = > vyhovuje 

 
Tab. 58. Návrh velikosti skládky pro betonářskou výztuž použitou pro první podlaží 
monolitického skeletu 

skladování betonářské výztuže pro první podlaží monolitického skeletu 
zásoba materiálu v příslušných jednotkách Zz 



Technická zpráva zařízení staveniště 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 169 
 

množství materiálu pro 1 zásobovací 
cyklus 

Q 

čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech tc 
čas předzásobení materiálem ve dnech n 

čistá plocha skládky (m2) Fo 
Požadovaná plocha pro uskladnění F 

koeficient využití skladovací plochy β 
celkové množství výztuže pro první 

podlaží monolitického skeletu 
Q=54,1 t 

vzorec pro zásobu materiálem 
v příslušných jednotkách 

Zz=(Q/ tc)*n 

výpočet Zz= (54,1/2)*4 
výsledek Zz=108,2 t 

vzorec pro čistou plochu skládky (m2) Fo= Zz*fo 

výpočet Fo=108,2 *0,26 
výsledek Fo=28,132 m2 

vzorec pro požadovanou plochu pro 
uskladnění 

F= Fo/ β 

výpočet F=28,132/0,83 
výsledek F=33,894 m2 

Požadovaný rozměr skládky 5,55x6,1 m = > vyhovuje 
 
Tab. 59. Návrh velikosti skládky pro systémové bednění použité pro první podlaží 
monolitického skeletu 

skladování systémového bednění použitého pro první podlaží monolitického 
skeletu 

zásoba materiálu v příslušných jednotkách Zz 
množství materiálu pro 1 zásobovací 

cyklus 
Q 

čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech tc 
čas předzásobení materiálem ve dnech n 

čistá plocha skládky (m2) Fo 
Požadovaná plocha pro uskladnění F 

koeficient využití skladovací plochy β 
celkové množství bednění pro první 

podlaží monolitického skeletu 
Q=1622,5 m2 

vzorec pro zásobu materiálem 
v příslušných jednotkách 

Zz=(Q/ tc)*n 

výpočet Zz= (1622,5/5)*6 
výsledek Zz=1947m2 

vzorec pro čistou plochu skládky (m2) Fo= Zz*fo 
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výpočet Fo=1947 *0,32 
výsledek Fo=778,8 m2 

vzorec pro požadovanou plochu pro 
uskladnění 

F= Fo/ β 

výpočet F=623,04/1,1 
výsledek F=566,4 m2 

Požadovaný rozměr skládky 25x22,7 m = > vyhovuje 
 

e.2. Deponie 

Deponie pro dočasné uskladnění štěrkového podloží a zeminy, které budou použity pro 
zpětný zásyp základových konstrukcí, se bude nacházet na západní straně staveniště. 
Štěrkové podloží je o celkové kubatuře 521,959 m3. Velikost skládky bude do 
maximální výšky 1,8 m, plocha bude zvětšena kvůli svahování. Plocha skládky pro 
štěrkové podloží je určena na 17x23m. Zemina je o celkové kubatuře 41,755 m3.  
Velikost skládky bude do maximální výšky 1,8 m, plocha bude zvětšena kvůli 
svahování. Plocha skládky pro zeminu je určena na 4x8 m. Uskladnění 100 ks silničních 
panelů bude provedeno do 17 sloupců. Každý sloupec po 6 ks panelů do maximální 
výšky 1,8 m. Celková potřebná plocha pro uskladnění je 3x34 m. 
 
Obr. 62. Poloha deponie pro štěrkové podloží, zeminu a silniční panely 

 

f. Odstavná stání, parking 

Odstavná stání stavebních strojů a parking automobilů je navrženo na severní straně 
staveniště. 
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Obr. 63. Poloha odstavného stání a parkingu 

 

g. Kancelář 

Jako kancelář stavbyvedoucího a mistra bude sloužit stavební buňka Toi Toi  typu BK1. 
Obytný kontejner bude umístěn na severní straně staveniště. Kontejner musí být uložen 
na stávající povrch o rovinatosti ± 10 mm, případné nerovnosti budou vyřešeny 
podložením řezivem. Nákladní automobil s hydraulickou rukou přiveze a odveze 
kontejner. 
 
Tab. 60. Parametry obytného kontejneru Toi Toi BK1 

šířka 2,438 m 
délka 6,058 m 
výška 2,8 m 

el. přípojka 380 V/32 A 

vnitřní vybavení 
1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 

 
Obr. 64. Stavební buňka (kancelář) Toi Toi BK1 
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Obr. 65. Poloha stavební buňky (kancelář) 

h. Elektrická energie pro staveniště 

Napojení na elektrickou energii bude pomocí trafo stanice, která je napojena na VN. 
Z trafo stanice bude napojen hlavní rozvaděč stavby, který zásobuje elektrickým 
proudem věžový jeřáb a další dva staveništní rozvaděče. Rozvody mezi staveništními 
rozvaděči jsou vedeny v chráničce pod silničními panely. 
 
Obr. 66. Hlavní staveništní rozvaděč           Obr. 67. Staveništní rozvaděč 
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Obr. 68. Poloha elektrických rozvodů po staveništi 

Výpočet spotřeby elektrické energie pro provádění monolitického skeletu: 

Tab. 61. Příkony elektrických přístrojů 
přístroj příkon (kW) 

věžový jeřáb 50,2 kW 
ruční kotoučová pila 1,1 kW 

úhlová bruska 0,72 kW 
stříhačka a ohýbačka 6 kW 

svářecí agregát 15 kW 
ponorný vysokofrekvenční vibrátor 1,17 kW 

vibrační lať 1,72 kW 
tlakový mycí stroj 5 kW 

míchačka 8 kW 
Celkový příkon elektrických přístrojů P1 = 88,91 kW 

 
Tab. 62. Příkon vnitřního osvětlení a topidel 

místnost výpočet  příkon (kW) 
kancelář 6,058*2,438*0,02 0,295 kW 

šatna 6,058*2,438*0,006 0,088 kW 
WC a umývárna 6,058*2,438*0,006 0,088 kW 

sklad 6,058*2,438*0,003 0,044 kW 
vrátnice 3,000*2,438*0,02 0,146 kW 
Celkový příkon vnitřního osvětlení P2 = 0,661 kW 

 
*práce budou probíhat za denního světla, tudíž není zapotřebí venkovního osvětlení 
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1,1 - koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Nutný příkon elektrického proudu: 
S = 1,1*(((0,5*P1+0,8*P2)2)+(0,7*P1)2)0,5 

S = 1,1*(((0,5*88,91+0,8*0,661)2)+(0,7*88,91)2)0,5 

S = 84,471 kW = NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 

i. Voda pro staveniště 

Napojení staveniště na zdroj vody bude proveden z vodoměrné šachty. Vodoměrná 
monolitická šachta je napojena na veřejný vodovod DN 100, který je veden v ulici 
Rokycanova, pomocí vodovodní přípojky DN 80. Z vodoměrné šachty je proveden 7 m 
podzemní rozvod vyústěný do provizorní šachty pro napojení polyfunkčního domu. 
Z tohoto místa bude provedeno napojení vody pro odběry potřebné k výstavbě. Voda 
pro sociální zařízení staveniště je vedena z vodoměrné šachty v podzemí 1 m pod 
povrchem, z důvodu dodržení nezámrzné hloubky. V místě vedení vodovodního 
rozvodu pro sociální zařízení staveniště, se budou muset nejdříve demontovat silniční 
panely, poté se do vykopané rýhy uloží vodovod. Dále se provede zpětný zásyp rýhy. 

 

Výpočet spotřeby vody: 

 
Tab. 63. Výpočet vody nezbytné pro staveništní provoz 

Voda pro provozní účely Qa 

potřeba vody M.J. počet M.J. 
střední 
norma 
(l/M.J.) 

potřebné 
množství 
vody (l) 

Zpracování betonové směsi a 
ošetřování betonových konstrukcí 

m3 270 250 67500 

Mytí vozidel vozidlo 27 1200 32400 
Mezisoučet Qa 99900 
Voda pro hygienické účely Qb 

potřeba vody M.J. počet M.J. 
střední 
norma 
(l/M.J.) 

potřebné 
množství 
vody (l) 

Hygienické účely osoba 14 40 560 
Sprchování osoba 14 45 630 

Mezisoučet Qb 1190 
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Voda pro požární účely Qc 
Voda pro požární účely není potřeba, protože do vzdálenosti 200 m od staveniště se 

nachází vodní hydrant. 
Vysvětlivky 

spotřeba vody za den (l) Sv 
koeficient nerovnoměrnosti odběru kn 

čas, po který je voda odebíraná t 
počet pracovníků Pp 

norma spotřeby vody na osobu za den Ns 
Výpočet 

Voda pro provozní účely Qa 
Qa=(Sv*kn)/(t*3600) 

Qa=(99900*1,5)/(8*3600) 
Qa=5,203 l/s 

Voda pro hygienické účely Qb 
Qb=(Pp*Ns*kn)/(t*3600) 

Qb=(14*85*2,7)/(1*3600) 
Qb=0,893 l/s 

Celková spotřeba vody Q 

Q=Qa+Qb 
Q=5,203+0,893 

Q=6,096+6,096*0,2 
Q=7,315 l/s 

Navržený průměr potrubí DN (dle Tab.) DN=80 
 
Obr. 69. Poloha rozvodů vody na staveništi 

Odvodnění staveniště: 

Ve vybraném pruhu silničních panelů pro vodovodní vedení, rýpadlo nakladač provede 
malou rýhu, která bude sloužit jako odvodňovací příkop pro vodu. Tento odvodňovací 
příkop bude vytvořen v mírném sklonu a sveden směrem ke kanalizační šachtě, která se 
nachází na východní straně. Svedení ke kanalizační šachtě, bude provedeno pomocí 
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kanalizační truby DN 150. V kanalizační šachtě bude umístěn lapač kalu a odstraňovač 
ropných látek. V místech sousedící s vedením vodovodu, kde se bude nacházet prostor 
pro mytí vozidel a pro mytí bednících dílců, budou silniční panely demontovány a 
následně uloženy zpět v mírném sklonu směrem k severní části pozemku, z důvodu 
odvodnění plochy pro mytí vozidel. Odvodnění této plochy bude provedeno pomocí již 
už zmiňovaného sklonu plochy směrem k vytvořenému odvodňovacímu příkopu, který 
je sveden do kanalizační šachty. 

j. Plocha pro mytí vozidel 

Plocha pro mytí vozidel se bude nacházet na severní straně staveniště u výjezdu ze 
staveniště. Plocha se nachází na silničních panelech. Panely v určené ploše budou 
demontovány a následně zpět položeny v mírném sklonu směrem k odvodňovacímu 
příkopu. 
 
Obr. 70. Poloha plochy mytí vozidel 

k. Plocha pro mytí bednících dílců 

Plocha pro mytí bednících dílců se bude nacházet vedle plochy určené pro mytí vozidel, 
tudíž na severní straně staveniště. Plocha se nachází na silničních panelech. Panely 
v určené ploše budou demontovány a následně zpět položeny v mírném sklonu směrem 
k odvodňovacímu příkopu. 
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Obr. 71. Poloha plochy pro mytí bednících dílců 

l. Umístění věžového jeřábu 

Před montáží věžového jeřábu Liebherr 110 EC - B 6, bude provedena demontáž 
silničních panelů v místě budoucího uložení jeřábu. Pod panely se provede kontrola a 
zhutnění podloží na požadovaný stupeň ulehlosti Edef, stanovený statikem. Po zhutnění 
podloží, budou silniční panely s přesností ± 1 mm položeny zpět na budoucí místo 
uložení jeřábu. Na připravenou plochu provede autojeřáb montáž věžového jeřábu. 
 
Obr. 72. Poloha věžového jeřábu 
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6. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

a. Staveništní 

Na staveništi se bude na západní straně nacházet výrobní zázemí. Tato plocha bude 
určená pro svařování armokošů, předmontáže systémových bednících dílců, atd. 
 
Obr. 73. Poloha staveništního výrobního zázemí 

b. Mimostaveništní 

Do mimostaveništních výroben je zařazena betonárka M-BET Pardubice, která je 1,7 
km vzdálená od staveniště, také armovna Kondor Pardubice, která je vzdálená 8,7 km 
od staveniště. 
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7. SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 

a. Šatny 

Jako šatna pracovníků bude sloužit stavební buňka Toi Toi typu BK1. Obytný kontejner 
bude umístěn na severní straně staveniště. Kontejner musí být uložen na stávající 
povrch o rovinatosti ± 10 mm, případné nerovnosti budou vyřešeny podložením 
řezivem. Nákladní automobil s hydraulickou rukou přiveze a odveze kontejner. 
 
Tab. 64. Parametry obytného kontejneru Toi Toi BK1 

šířka 2,438 m 
délka 6,058 m 
výška 2,8 m 

el. přípojka 380 V/32 A 

vnitřní vybavení 
1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 

 
Obr. 74. Stavební buňka (šatna) Toi Toi BK1 

 
Tab. 65. Výpočet počtu šaten 

minimální podlahové plochy pro pracovníky 
stavbyvedoucí 15-20 m2 

vedoucí pracovní čety 8-12 m2 
min. podlahová plocha pro 1 pracovníka 1,25 m2 

výpočet 
předpokládaný počet pracovníků 12 osob 

kapacita jednoho kontejneru 15 m2 
ověření 15/1,25=12 

1 buňka sloužící jako šatna je dostačující (na staveništi bude pracovat spousta 
subdodavatelských firem) 
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Obr. 75. Poloha obytného kontejneru (šatna) 

b. Hygienické zařízení 

Jako hygienické zázemí bude sloužit sanitární kontejner Toi Toi typu SK1. Sanitární 
kontejner bude umístěn na severní straně staveniště. Kontejner musí být uložen na 
stávající povrch o rovinatosti ± 10 mm, případné nerovnosti budou vyřešeny 
podložením řezivem. Nákladní automobil s hydraulickou rukou přiveze a odveze 
kontejner. Vzhledem k tomu, že není možnost napojit sanitární buňku na kanalizační 
systém, bude pod sanitární kontejner umístěn fekální tank o objemu 10 m3. Ten bude 
vyvážen podle potřeby. 
 
Tab. 66. Parametry sanitárního kontejneru Toi Toi SK1 

šířka 2,438 m 
délka 6,058 m 
výška 2,8 m 

el. přípojka 380 V/32 A 
odpad potrubí DN 100 

vnitřní vybavení 

2x elektrické topidlo 
2x sprchová kabina 

3x umývadlo 
2x pisoár 
2x toaleta 

1x boiler 200 litrů 
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Obr. 76. Sanitární kentejner Toi Toi SK1 

 
 
Tab. 67. Výpočet počtu sanitárních kontejnerů 

minimální normové hodnoty: 
10 osob 1 umyvadlo 
15 osob 1 sprchová kabina 
10 osob 1 záchodová mísa 

výpočet 
předpokládaný počet pracovníků 12 osob 

sanitární kontejner 

3x umyvadlo 
2x sprcha 

2x záchodová mísa 
2x pisoár 

1 buňka sloužící jako sanitární kontejner je dostačující (na staveništi bude pracovat 
spousta subdodavatelských firem) 

 
Obr. 77. Poloha sanitárního kontejneru 
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8. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

a. Plocha pro odpady 

a.1   Plastové kontejnery 

Na staveništi budou umístěny 3 plastové kontejnery rozlišené barvami. Modrý kontejner 
bude na třídění papíru, žlutý kontejner bude složit na třídění plastů a černý kontejner na 
komunální odpad. Plastové kontejnery budou pravidelně odváženy jednou týdně nebo 
po naplnění. 

Obr. 78. Kontejnery na tříděný odpad  

 
Tab. 68. Parametry plastového kontejneru 

rozměry 1360 x 770 x 1180 mm 
objem 660 l 

nosnost 360 kg 
přepravní váha 45 kg 

 
a.2   Kontejner na stavební odpad 

Na staveništi bude umístěn jeden kontejner na stavební odpad, který bude odvážen po 
naplnění. 
 
Obr. 79. Kontejner na stavební odpad 
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Tab. 69. Parametry stavebního kontejneru 
délka 3,4 m 
šířka 2 m 
výška 0,5 m 
objem 3,4 m3 

Obr. 80. Poloha plochy pro odpady 

9. DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Demontáž zařízení staveniště proběhne po dokončení všech prací na polyfunkčním 
domu v Pardubicích a před začátkem realizace zpevněných ploch a terénních úprav. 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

a. Obecné požadavky BOZP 

Všichni pracovníci před zahájením první směny musejí být proškoleni ohledně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí stavbyvedoucí, který seznámí 
pracovníky s riziky na staveništi. Pracovníci svou účast potvrdí podpisem do protokolu 
o školení. Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, které jsou stanoveny na 
základě Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. Stavbyvedoucí také musí seznámit s riziky na staveništi 
všechny nepovolané osoby a opatřit je ochrannými pomůcky. 
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Dále je nutné dodržovat platnou legislativu: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
U všech vstupů musí být označení bezpečnostními značkami: „ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM“ a „POZOR VSTUP NA STAVENIŠTĚ“. Dále u 
výjezdu ze staveniště na ulici Rokycanova bude umístěna značka: „VÝJEZD VOZIDEL 
ZE STAVBY“, dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
značek a zavedení signálů. 

b. Povinnosti pracovníků na stavbě 

Pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a také budou seznámeni se 
vznikajícími možnými riziky při provádění jednotlivých stavebních prací. Svou účast o 
proškolení potvrdí svým podpisem. Pracovníci jsou především povinni dodržovat 
technologické postupy, obsluhovat stroje a zařízení, na které mají příslušné oprávnění, 
používat nářadí a pomůcky, které jim byly přiděleny. Dále jsou povinni dodržovat 
veškeré pokyny od pověřených osob bezpečnostní označení a upozornění. Pracovníci 
jsou povinni vykonávat práci na určeném pracovišti. V případě úrazu, nevolnosti nebo 
jiného důvodu můžou pracovníci opustit staveniště, ale jsou povinni vše ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi. V případě zpozorování nebezpečí pracovníkem, které by 
mohlo ohrozit zdraví a životy osob, má pracovník pravomoc přerušit práci, upozornit 
všechny osoby na hrozící nebezpečí a okamžitě ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
Pracovníci musejí být zdravotně a odborně způsobilí k výkonu prací. Pro všechny 
pracovníky účastnící se na výstavbě během pracovní doby platí přísný zákaz požívání 
alkoholu, drog či jiných omamných a návykových látek. Podrobný popis BOZP je řešen 
v textové části v kapitole 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

11. EKOLOGIE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Při realizaci polyfunkčního domu, je nutno dodržovat tyto opatření ke snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí: 
- Minimalizovat prostoje stavebních strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo 
pracovní činnosti. Budou vybrány takové stroje a mechanizmy, které mají nižší 
hlučnost, nebo se dá stroj opatřit izolačními kryty. 
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- Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
výkopových prací. Stroje a mechanizace před výjezdem ze staveniště budou řádně 
očištěny na místě tomu určeném. 
- V případě nepříznivých klimatických podmínek - nadměrné prašnosti, je potřeba 
chránit okolní prostředí vhodným způsobem např. prostřednictvím geotextílií nebo 
kropením staveniště. Stroje a nákladní automobily by měli na staveništi eliminovat 
pohyb po nezpevněném povrchu z důvodu prašnosti. 
- Při výstavbě budou respektovány požadavky na omezení hlučných prací na dobu mezi 
22 a 6 hod. 
- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být 
v dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek 
bude s kontaminovanou zeminou neprodleně naloženo dle zásad nakládání 
s nebezpečnými odpady dle Nařízení vlády č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. V uzamykatelném skladovacím kontejneru budou umístěny 2 pytle Vapexu 
pro případ úniku kapalin ze strojů. 
- Běžné odpady vzniklé při výstavbě budou odváženy na skládku odpadu nebo 
k recyklaci. Tabulka vzniklých odpadů je uvedená v textové části v kapitole 2. 
Souhrnná technická zpráva. 

Studie hlučnosti pro nejhlučnější etapu – vrtané piloty: 

Tab. 70. Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně na vrtaných pilotách 

výpočet 
Lv=10 log ( 108 + 107,8 + 107,5+ 107,6+ 

108,4) 
výsledek Lv=86,864 dB 

útlum vlivem vzdálenosti 
r1=27 
r2=10 

hladina zvuku ve vzdálenosti r1 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 

L1=86,864 - 20 log ( 27 / 10 ) 
L1=78,237 dB 

posouzení 

LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 

LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 

78,237 dB > 70 dB = > nevyhovuje 

aktivní opatření:  
zvolení modernějších strojů a 

mechanizmů, které nebudou tolik hlučné, 
snížit počet strojů pracujících zároveň 

pasivní opatření: 
rozmístění objektů zařízení staveniště tak, 

aby tvořily umělou bariéru pro šíření 
hluku do okolí 
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Legislativu o ochraně životního prostředí řeší: 

Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

Požární voda bude zajištěna z požárního hydrantu, který se nachází v ulici Rokycanova. 
Každá stavební buňka bude vybavena jedním hasícím přístrojem. 

12. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Důležitá telefonní čísla budou umístěna v každé stavební buňce společně s lékárničkou. 
Tísňové volání:   112 
Hasiči:     150 
Záchranná služba:   155 
Policie ČR:    158 
Městská policie:   156 
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1. ZÁKLADNÍ CHARKTRISTIKA OBJEKTU 

a. Stavební řešení celého objektu 

Polyfunkční dům v Pardubicích je rozdělen na část stavby SO01. Tento stavební objekt 
se ještě dělí na spodní stavbu SO01-A a horní stavbu SO01-B. Část podzemního 
dvoupodlažního parkoviště je SO02. Dále součástí stavby jsou přípojky inženýrských 
sítí - SO03 přípojka vody, SO04 přípojka elektřiny, SO05 přípojka kanalizace, SO06 
přípojka horkovodu, SO07 přípojka telefonu a SO08 komunikace. 

b. Konstrukční a materiálové řešení celého objektu 

Polyfunkční dům Pardubice – SO01 
Základy  
Založení objektu je navrženo hlubinné. Důvodem je geologický profil – cca 1,35 – 2,15 
m navážek a dále velká bodová zatížení skeletové konstrukce objektu. Základové 
konstrukce tvoří základové patky a základové pasy ze železobetonu, podporované 
vrtanými pilotami průměru 620 mm až průměru 900 mm, opřenými do vrstvy slínovce 
třídy R4 až R3. Pilotovací úroveň je uvažována na úrovni -0,650. 
Monolitický skelet 
Nosnou konstrukci tvoří spojité deskové železobetonové monolitické stropy z betonu 
C25/30-XC1, výztuže 10500 (R), vynášené pomocí sloupů čtvercového a kruhového 
průřezu.  
Obvodové stěny  
Obvodové stěny vyzdívané mezi prvky železobetonového monolitického skeletu jsou 
z děrovaných keramických bloků Porotherm 24 P+D na MVC 2,5. 
Střecha  
Zastřešení objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou s atikami. Střešní 
souvrství je aplikováno přímo na železobetonové stropní desky nad 6.NP a 7.NP. 
Odvodnění střechy je řešeno pomocí vyspádování ploch k vnitřním vpustím a pásovým 
žlabům. Část ploch nad 6.NP je řešena jako pochůzná - terasy. Ostatní plochy zastřešení 
(včetně arkýřů)  jsou řešeny jako nepochůzné. 

c. Technologická etapa – železobetonový monolitický skelet 

Po provedení základových konstrukcí, budou provedeny monolitické konstrukce v 1. 
NP. Nejprve budou provedeny monolitické sloupy a to tak, že bude sestavena první 
polovina bednění sloupu, poté se naváže armokoš s kotevní výztuží a dovře se druhá 
polovina sloupového bednění. Provede se betonáž svislých sloupů. U sloupů, které 
budou propojeny se ztužujícími zdmi, bude s výztuží navázaná vylamovací lišta pro 
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budoucí napojení ztužující zdi. Dva sloupy kruhového průřezu budou provedeny 
z lehkého jednorázového bednění monotube. U tohoto typu bude nejprve propojena 
vyčnívající kotevní výztuž s armokošem, pak bude na výztuž natlačeno monotube 
bednění a provedena betonáž. Po provedení sloupů bude sestavena první hrana bednění 
pro ztužující zdi a zdi výtahové šachty. Propojí se kotevní výztuž s výztuží stěn a 
výztuží vylamovacích lišt, vloží se vylamovací lišty pro napojení schodišťových podest 
a dovře se druhá hrana bednění. Provede se betonáž. Po 3 dnech, kdy pevnost betonu 
dosáhne 70 %, se provede odbednění. Začne se s montáží bednění pro stropní desku a 
nosníků stropní desky. Poté se stropní deska s nosníky vyarmuje a provede se betonáž. 
Po technologické pauze 3 dnech se mohou zahájit práce ve 2. NP. Vybetonovaná stropní 
konstrukce se částečně může odbednit po 10 dnech, kdy pevnost betonu dosáhne 70 % a 
úplné odbednění může být provedeno po 28 dnech. Po 10 dnech (dosažení 70 % 
pevnosti betonu stropní konstrukce v 1.NP), mohou začít práce na monolitickém 
schodišti v 1. NP. Nejprve bude provedeno tradiční bednění schodišťových ramen a 
podest, poté se schodiště vyarmuje a na závěr bude provedeno tradiční bednění stupňů. 
Schodiště se vybetonuje. 
Práce ve 2. NP začnou na provádění podparapetních zídek, sloupů a ztužujících stěn. 
S těmito prácemi se začnou provádět i dva venkovní sloupy, které mají výšku přes dvě 
podlaží a tvoří podpůrnou konstrukci pro strop ve 2. NP. Nejprve bude sestavena první 
polovina bednění sloupu, poté se naváže armokoš s kotevní výztuží, vloží se 
vylamovací lišty pro napojení zdí a dovře se druhá polovina sloupového bednění. 
Provede se betonáž svislých sloupů. Dále se sestaví první hrana bednění pro ztužující 
zdi, zdi výtahové šachty a podparapetní zídky. Propojí se kotevní výztuž s výztuží stěn a 
výztuží z vylamovacích lišt, vloží se vylamovací lišty pro napojení schodišťových 
podest a dovře se druhá hrana bednění. Provede se betonáž. Po 3 dnech, kdy pevnost 
betonu dosáhne 70 %, se provede odbednění. Začne se s montáží bednění pro stropní 
desku a nosníků stropní desky. Poté se stropní deska s nosníky vyarmuje a provede se 
betonáž. Po technologické pauze 3 dnech se mohou zahájit práce ve 3. NP. 
Vybetonovaná stropní konstrukce se částečně může odbednit po 10 dnech, kdy pevnost 
betonu dosáhne 70 % a úplné odbednění může být provedeno po 28 dnech. Po 10 dnech 
(dosažení 70 % pevnosti betonu stropní konstrukce v 2.NP), mohou začít práce na 
monolitickém schodišti v 2. NP. Nejprve bude provedeno tradiční bednění 
schodišťových ramen a podest, poté se schodiště vyarmuje a na závěr bude provedeno 
tradiční bednění schodnic. Schodiště se vybetonuje. 
Práce ve 3. NP až po poslední 7. NP pokračují stejným způsobem jako v předchozích 
podlaží. 
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2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDARVÍ PŘI PRÁCI 

a. Obecné požadavky na zajištění staveniště 

Obecné požadavky pro osoby oprávněné vstoupit na staveniště 
S bezpečnostními požadavky pro ochranu zdraví a možnými riziky, které mohou nastat 
na staveništi, budou všichni osoby pohybující se na staveništi obeznámeny. Všechny 
osoby vstupující na staveniště musí používat: 
 
Obr. 81. BOZP pomůcky 

- pevnou obuv  
 
 

- ochrannou přilbu 
 

 
 
 

- reflexní vestu 
 
 
 

 
Bezpečnostní opatření proti vniknutí cizích osob na staveniště 
Staveniště bude řádně oploceno plotem z plotových dílců a plnými výplněmi do výšky 
minimálně 1,8 m a musí být zabezpečeno proti vniknutí nepovolaným osobám. U 
vstupu na staveniště z východní strany z ulice Rokycanova musí být osazena 
bezpečnostní značka nepovolaným vstup zakázán a také značka – Pozor vstup na 
staveniště. 
 
Obr. 82. Bezpečnostní značení 

- Zákaz vstupu všem nepovolaným osobám 
 

 
 
 
 

                     - Pozor vstup na staveniště 
 
 



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích                                                 192 
 

Pohyb oprávněných osob po staveništi 
Komunikace na staveništi musí být řádně udržována, nesmí se na komunikací skladovat 
materiál. Musí být zřetelně určený přístup na staveniště. Obecně udržovat pořádek na 
pracovištích. Pravidelně odklízet sníh a opatřit komunikaci před námrazou vždy před 
začátkem směny v zimním období. Všechny dřevěná prkna s hřebíky musejí být 
okamžitě odhřebíkovány. Veškeré otvory, prohlubně, jámy hlubší jak 250 mm musejí 
být zakryty poklopem, nebo ohraničeny zábradlím. Hlavní staveništní rozvaděč bude 
všem pracovníkům trvale přístupný. Všichni pracovníci budou obeznámeny 
s ovládáním rozvaděče. 
Pohyb strojů po staveništi 
Všichni řidiči a obsluhy strojů budou obeznámeny s vnitrostaveništním provozem 
strojů. Maximální rychlost na staveništi bude 10 km/h. Bezpečnostními značkami bude 
označen vjezd na staveniště. Všichni osoby pohybující se po staveništi budou dbát 
zvýšené pozornosti. Řidiči strojů musejí mít vždy dobrý výhled z kabiny stroje. 
V žádném případě nesmějí řidiči požít alkoholický nápoj nebo jiné návykové či 
omamné látky před jízdou a během jízdy. Řidič musí dát zvukové výstražné znamení 
vždy před každým pohybem. Veškeré rozvody po staveništi musejí být položeny 
s chráničkou/krytem, aby stroj nemohl rozvody poškodit. 

b. Rizika a ochranné opatření pro etapu – železobetonový  
monolitický skelet 

b.1 Betonářské, bednící práce a související práce 
riziko: Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných 
konstrukcí. 
opatření: Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci 
odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání 
betonové směsi, včetně hutnění. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit 
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. Před započetím 
bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést 
stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího 
materiálu). Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných 
konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách. Správné provedení 
bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé 
(dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování). Před 
zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry a zjištěné závady odstranit. K řízení pracovní činností pověřit 
odpovědnou osobu, např. vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž. 
 
riziko: Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a 
odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst. 
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opatření: Vypracování dokumentace složitějších bednění. Řešení opatření proti pádu 
osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a 
únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce). V technických podkladech pro bednění 
uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných 
konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení. Stanovit 
způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových 
hodnot. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, 
musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 
kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v 
české technické normě. Volné okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce 
ochrany proti pádu. Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení. Žebřík při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou. 
 
riziko: Pád pracovníka do bednění při ukládání betonové směsi. 
opatření: Ukládat betonovou směs do konstrukce z bezpečných pracovních podlah. 
Musí být zajištěna ochrana pracovníka proti pádu z výšky a proti zalití betonovou 
směsí. 
riziko: Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka. 
opatření: Bezprostředně před zahájením montáže systémového bednění řádně natřít 
styčné plochy bednících dílců s betonem formovým olejem, který zabezpečí nepřilepení 
betonu k povrchu dílců a při demontáži bednění chrání povrch betonu před poškozením 
a povrch dílců před jejich nadměrným opotřebením. Podpěrné konstrukce navrhnout a 
montovat tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez 
nebezpečí. Vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru pod místem 
odbedňovacích prací. Dodržování technologických postupů při odbedňování, 
nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění postupovat opačně než při jeho 
montáži. Zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stadiu demontáže. Odbedňování 
nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, zahájit jen na pokyn osoby určené 
zhotovitelem (mistr, stavbyvedoucí). Součásti bednění se bezprostředně po odbednění 
ukládat na určená místa. 
 
riziko: Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací. 
opatření: Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. Dostatečná 
dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost. Výběr vhodného 
materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva. Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními 
kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob 
nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah). Neseskakovat na 
podlahy. 
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riziko: Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi. 
opatření: El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 
výrobním štítku nebo v návodě k obsluze. Motor, bezpečnostní transformátor, izolační 
transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být 
opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k 
dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem 
správného uzemnění). 
 
riziko: Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi. 
opatření: Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli. Dodržovat podmínky stanovené 
v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.).   
 
riziko: Střet ramena autočerpadla s konstrukcí/překážkou 
opatření: Pozice autočerpadla musí být v takovém místě, aby obsluha autočerpadla 
měla perfektní výhled na ovládání ramena. Musí být dodržena bezpečná vzdálenost 
autočerpadla od podpěrné konstrukce monolitického skeletu a dalších překážek. 
 
riziko: Zasažení osob výsypným žlabem autodomíchávače 
opatření: Obslužné místo autodomíchávače musí být zvoleno tak, aby se nenacházelo 
v bezprostřední blízkosti jiného pracovního místa, musí být přehledné, bez jakýkoliv 
překážek, aby mohlo dojít k bezproblémové vizuální kontrole, například při přejímce. 
 
riziko: Zasažení oka betonovou směsí. 
opatření: Eliminujeme používáním osobních ochranných pomůcek – ochrannými 
brýlemi. Při zasažení oka betonovou směsí, nutné okamžitě vypláchnout oko čistou 
vodou, při přetrvání potíží navštívit lékaře. 
 
riziko: Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí. 
opatření: Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu 
typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP 
k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. 
Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí 
apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní 
prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci 
udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným 
zvyšováním místa práce. 
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b.2 Železářské práce 
 
riziko: Napíchnutí/nabodnutí pracovníka a vyčnívající výztuž. 
opatření: Veškeré vzniklé odpady – odřezky, zbytky výztuží musejí být pravidelně 
odklízeny. Pruty vyčnívající z konstrukce musejí být chráněny chráničkami, například 
z kousku polystyrénu. 
 
riziko: Zasažení očí odlétávajícími kousky vznikajících při broušení 
opatření: Musejí se používat jen kotouče, které jsou v pořádku a nejsou nadměrně 
opotřebeny. Je zakázáno brousit či řezat bez podpěrného místa. Maximální mezera mezi 
podpěrou a obvodem kotouče může být maximálně 3 mm. Při broušení pevně držet 
materiál kolmo ke kotouči. Používat jen průměry kotoučů, na které jsou dimenzovány 
otáčky brousícího vřetena. Pracovník je povinen používat osobní ochranné pracovní 
pomůcky obzvlášť ochranné brýle a koženou zástěru. Při zasažení oka okamžitě 
vypláchnout čistou vodou, při přetrvání potíží navštívit lékaře. 
 
riziko: Zranění u ohýbaček oceli. 
opatření: Ruce obsluhy nepřibližovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům 
blíže než 0,15 m. Vybavení ohýbačky na přední straně stolu vypínací tyčí nebo stop 
tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje. Správný 
úchop, držení ohýbaného prutu a pracovní postup. Soustředěnost, sledování pracovní 
operace. Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem (neurčuje-li výrobce jinak). Vhodné 
ustrojení obsluhy (s upnutými rukávy atd.). Neukládat neohýbaný materiál na stůl. 
Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou). Nepřetěžovat ohýbačku, 
neohýbat pruty průměru, který neodpovídá konstrukci ohýbačky a pruty kratší než 0,3 
m. 
 
riziko: Zranění u nůžek betonářské oceli. 
opatření: Stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá konstrukci nůžek. Nestříhat pruty 
kratší než 0,3 m, není-li instalováno zařízení, které bezpečně chrání pracovníka před 
úrazem. Ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže než 0,15 m. Soustředěnost při 
práci pozorné sledování pracovního úkonu, dodržování návodu k používání. Při střihu a 
v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné 
pomůcky. Stříhat více prvků současně jen za předpokladu, že tím není přetěžován stroj. 
Pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny tak, aby nebyl ohrožen pracovník obsluhy. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, 
konstrukcí stroje, vhodnými přípravky apod.) přidržovat pruty přitom volně rukama je 
zakázáno. Správné postupy při manipulaci a ukládání armatury - hrozí zranění nohy. 
Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou). 
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riziko: Poranění u práce s ocelí. 
opatření: Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve 
stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP (rukavice, 
dlaňovice, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných 
průchodů, pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci 
s materiálem. Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a 
zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
 
riziko: Popálení pracovníka při svařování výztuže. 
opatření: Pracovníci při sváření musejí používat osobní ochranné pomůcky, především 
svářečské brýle nebo kuklu, rukavice a vhodný pracovní oděv. U sváření je povolená 
výjimka používání reflexní vesty a to z důvodu vysoké hořlavosti vesty. Z důvodu 
vzniku požáru musí být veškerý vzniklý odpad ukládán do speciální nádoby. Svařovací 
zařízení, může být uskladněno až po vychladnutí. 
 
riziko: Ohrožení pracovníků při svařování vznikajícími zplodinami. 
opatření: Zajistit dostatečnou výměnu vzduchu při svařování. Používat respirátor při 
sváření kovů jako je například zinek, mangan nebo chrom. 

b.3 Zednické práce 
 
riziko: Ohrožení pracovníků pádem při zdění 
opatření: Materiál musí být uložen tak, aby byl zachován minimální pracovní prostor 
0,6 m. Z vyzdívaného zdiva nesmí být prováděna kontrola svislosti zdiva a vázání rohů. 
Pracovník musí být chráněn při vyzdívání parapetního zdiva mezi prvky monolitického 
skeletu. V případě provádění prací uvnitř objektu a to minimálně 0,6 m od hrany 
obvodové zdi, kde probíhají práce, pracovník nemusí být nijak chráněn. Ochranné 
pásmo určující ohrožený prostor musí splňovat minimální šířku od okraje pracoviště pro 
budovy ve výšce od 3 m  do 10 m ochranné pásmo 1,5 m, pro budovy výšky 10 m až 20 
m ochranné pásmo 2 m a pro budovy výšky od 20 m  do 30 m ochranné pásmo 2,5 m. 
 
riziko: Převržení nestabilně uloženého materiálu. 
opatření: Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a 
prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po 
hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání 
materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného 
naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce. 
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riziko: Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, 
tuhosti konstrukce. 
opatření: Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů. Při zdění  
pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo 
vykazuje dostatečnou pevnost. Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků 
a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí. Zakotvování 
příček do zdiva  Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady). 
Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu. 
Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a 
odsouhlasit statikem. Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přizdívek ve 
výkopech (nenahrazovat jimi bednění). 
 
riziko: Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší 
hmotnosti, pád a zasažení osob. 
opatření: Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování 
překladů (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů). Překlady po uložení 
stáhnout rádlovacím drátem. 
 
riziko: Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka 
mimo rampu. 
opatření: Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez 
překážek. Odstranění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních 
šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 
3/4 obsahu korby, dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, 
šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm. Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu.  
 
riziko: Ohrožení pracovníků odlétnutím kousku cihly a jiného zdícího materiálu. 
opatření: Při sekání cihel pracovník musí být nasměrován tak, aby neodlétávali kousky 
na ostatní pracovníky nebo na sebe. Používat osobní ochranné pracovní pomůcky jako 
jsou ochranné brýle a rukavice. 
 
riziko: Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí. 
opatření: Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání 
chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. 
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s 
uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné 
vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor. 
 
riziko: Zasažení oka odstříknutou maltou 
opatření: Nutné používat OOPP především ochranné brýle. V případě zasažení oka 
okamžitě vypláchnout čistou vodou, při přetrvání potíží vyhledat lékaře. 
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b.4 Obsluha míchačky 
 
riziko: Zachycení horní končetiny do otáčejícího bubnu míchačky. 
opatření: Pracovníci mají přísný zákaz strkat ruce nebo nářadí do spuštěné míchačky.  
 
riziko: Zachycení/uvíznutí v pohonném mechanizmu míchačky. 
opatření: Pohonný mechanizmus musí mít kryt a míchačka musí být v řádném 
technickém stavu.  

b.5 Práce ve výškách 
 
riziko: Pád pracovníka z výšky 
opatření: Pád pracovníka z výšky bude zamezen technickou konstrukcí, která musí 
odpovídat dané prováděné práci. Řešení ochranné technické konstrukce nesmí v žádném 
případě omezovat evakuaci osob při vzniklém nebezpečí. Ochranné zábradlí, které bude 
umístěno po celém obvodu konstrukce, musí splňovat požadované rozměry a pevnosti. 
Ochranná konstrukce zábradlí pro budoucí stropní desku je součástí systémového 
bednění. Ochranná konstrukce zábradlí již už pro vybudované konstrukce bude 
vytvořena z dřevěných prken a trámků. Horní madlo bude v minimální výšce nad 
podlahou 1,1 m, středové trámky budou rozmístěny po 1,5 m od sebe a kotveny pomocí 
zarážek u podlahy. Kotevní místo zábradlí musí odolat síle maximálně 15 kN ve směru 
možného pádu. Ochranné zábradlí nebude osazeno v místě přístupových cest na danou 
konstrukci, v tomto místě bude pouze vynecháno. 
riziko:  Pád předmětů a materiálů z výšky. 
opatření: Materiál musí být skladován a umístěn v takové vzdálenosti od okraje, aby 
nedošlo k jeho pádu pod pracovní místo. Pracovníci musejí používat opasky s brašnami 
pro drobný materiál a drobné pracovní pomůcky. Dostačujícím zajištěním lze považovat 
dodržení všech bezpečnostních pravidel na staveništi, to znamená především 
ochranného pásma vymezující ohrožený prostor od hrany, použití ochranných 
konstrukcí, používání ochranné přilby či dohledem pověřené osoby u rizikového místa. 
Na konci každého pracovního dne musí být všechen drobný materiál srovnán na určené 
místo, všechny pracovní pomůcky musejí být uklizeny. 
 
riziko: Pád pracovníka z žebříku 
opatření: Využití žebříků pro práci ve výškách bude použito v minimální míře. Spíše 
žebřík bude používán k překonání výškových úrovní. Fyzicky nenáročné práce s použití 
drobného ručního nářadí bude možné provádět jen krátkodobě. Práce s těžším a 
nebezpečnějším ručním nářadím jako je motorová pila atd. se na žebřících provádět 
nesmí! Žebřík musí být vždy před použitím zkontrolován a jednou za ¼ roku musí být 
provedena důkladná kontrola žebříku se zápisem do stavebního deníku. Poškozené, 
poničené žebříky se nesmějí používat. Osoba pohybující se na konstrukci žebříku, musí 
být vždy nasměrována obličejem směrem k žebříku a smí vynášet nebo snášet břemena 
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o maximální hmotnosti 15 kg. Na žebříku se nesmí současně pohybovat více jak jedna 
osoba. Minimální sklon žebříku nesmí být menší jak 2,5:1. Přesah horního konce 
žebříku u výstupního místa musí být minimálně 1,1 m. Za příčlemi musí být minimální 
prostor 0,18 m. U dolního konce žebříku musí být minimální prostor pro pohyb 0,6 m. 
Dostatečně pevný, stabilní a nepohyblivý podklad musí být pod konstrukcí žebříku. 
Žebříky se nesmějí v žádném případě používat jako přechodné můstky. Konstrukce 
žebříků ze dřeva delších jak 12 m se nesmějí používat. 
 
riziko: Pád z výšky při nepříznivém počasí. 
opatření: Veškeré výškové práce budou přerušeny při nepříznivých klimatických 
podmínkách a to zejména: při vysokém větru přesahující 11 m/s, při hustém dešti, 
sněžení, při námraze, bouřce, mlze ( dohlednost nižší než 30 m ), při teplotě prostředí 
nižší než -10 °C. Hlavní stavbyvedoucí vždy musí posoudit situaci, zda lze provádět 
stavební práce. 

b.6 Jeřábová soustava 
 
riziko: Pád břemene. 
opatření: Práce se břemenem musí provádět jen kvalifikovaný k tomu určený 
pracovník s platným vazačským průkazem. Pracovník musí správně zavěsit břemeno, 
aby zatížení bylo rovnoměrně rozděleno. Po zvednutí břemene musí stabilizovat 
zhoupnutí břemene. Pracovník musí správně použít úvazky a vazáky, které musí řádně 
zkontrolovat před použitím. Vazač je zodpovědný za dostatečnou únosnost vázacích 
prostředků. Je přísný zákaz pohybu osob pod přepravovaným břemenem. 
 
riziko: Ztráta stability břemene po odvázání 
opatření: Přepravované břemeno musí být vždy uloženo na rovný a dostatečně únosný 
podklad. 
 
riziko: Zřícení jeřábu. 
opatření: Věžový jeřáb bude stavět kvalifikovaná firma s oprávněním. Pod jeřábem 
musí být dostatečně únosné a zhutněné podloží. Jeřáb bude dostatečně přitížen 
silničními panely. Nesmí být umístěn na kraji výkopu či nestabilního podloží. Musí se 
dodržovat únosnost jeřábu podle křivek diagramu únosnosti. Zbytečně jeřáb 
nepřetěžovat. 

3. PRVNÍ POMOC 

První pomoc na staveništi bude opatřena staveništními lékárničkami, pomocných 
pomůcek a mapových podkladů s adresami pro nejbližší pomoc. Lékárnička a mapové 
podklady s adresami se bude nacházet v buňkách stavbyvedoucího a pracovníků. Na 
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každé buňce, kde se nachází první pomoc, bude informační označení o přítomnosti 
prvků první pomoci. 
Stanovení prostředků první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to 
podmínky vyžadují dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. 

a. První pomoc 

,,První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž základním cílem je 
záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. Vždy 
je nutné dodržet základní principy poskytování první pomoci:“[4] 

a.1 Zajištění bezpečnosti 
,,    Zajistit bezpečnost postiženému, sobě i okolí (např. bezpečný pohyb po 
komunikaci zejména u dopravní nehody včetně instalace výstražného trojúhelníku, 
nechodit do zamořených prostorů, zajistit bezpečnost při úrazech elektrickým proudem, 
zajistit místa nehody v lyžařském terénu, vyhodnotit rizika při záchraně tonoucího, 
používat ochranné pomůcky – rukavice, resuscitační masku a další). 
   Eliminovat působení vyvolávající příčiny (např. tepla, elektrického proudu, 
chemické látky), vyprostit postiženého z místa neštěstí v případě nutnosti (viz. kap. 
autonehoda). 
   Poznámka: pozor na tzv. tunelové vidění při posuzování situace (např. u dopravních 
nehod nesměřovat pozornost k prvnímu křičícímu či sténajícímu zraněnému, většinou 
na tom jsou daleko hůř zranění, kteří jsou potichu (bezvědomí, rozvoj šokového stavu, 
…)“[5] 

a.2 Vyšetření postiženého 

,, Nejdůležitějším a prvotním úkonem je zjistit přítomnost základních životních funkcí 
(vědomí, dýchání a krevního oběhu – viz kap. Kardiopulmonální resuscitace 1, 2) a 
stavět masivní krvácení (viz kap. Krvácení, popáleniny, šok), pokud se u postiženého 
vyskytuje. 

U postiženého v bezvědomí (nereaguje na oslovení ani bolestivý podnět) 

• Uvolníme dýchací cesty a posoudíme charakter dýchání. 
• Případných svědků se během vyšetřování dotazujeme na nejnutnější informace 

(co, jak, kdy se stalo apod.). 
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U postiženého při vědomí 

• S postiženým zbytečně nemanipulujeme, pokud nehrozí bezprostřední 
nebezpečí (výbuch apod.). 

• Uklidníme a povzbudíme postiženého. Zajistíme klidné prostředí bez 
zbytečných diváků. V blízkosti zraněného ponecháme pouze případné 
pomocníky. 

• Zjistíme, zda má postižený bolesti a kde. 
• Zjistíme, zda má postižený nějaké další obtíže (nevolnost, závrať, zhoršení zraku 

apod.). 
• Zjistíme, zda se postižený s něčím neléčí (např. diabetes). 
• Šetrně vyšetříme pohmatem celé tělo od hlavy k dolním končetinám. 
• Posoudíme celkový vzhled postiženého (výraz obličeje, barvu kůže, rtů, teplotu 

kůže). 

Poznámka: oděv odstraňujeme jen na těch místech, kde je to nezbytné. 

Vyšetřením postiženého jsme zjistili: 

• Základní životní funkce nejsou ohroženy, pacient masivně nekrvácí a nejeví 
známky rozvoje šokového stavu (viz kap. Krvácení, popáleniny, šok) => méně 
závažné stavy. 

• Základní životní funkce jsou ohroženy => akutní stavy ohrožující život 
(bezvědomí, masivní krvácení, rozvoj šokového stavu, …). 

• Zástava dechu, nenormální dýchání, lapavé dechy => stav vyžadující okamžité 
zahájení kardiopulmonální resuscitace (viz kap. Kardiopulmonální resuscitace 
1, 2).“ [6] 

a.3 Volání na tísňovou linku 

• ,,Co se přesně stalo. 
• Kolik je postižených. 
• Jaký je stav postiženého (je při vědomí, dýchá, …?). 
• Víte-li, pak jméno a alespoň přibližný věk postiženého. 
• Kde se postižený nachází (v kterém městě nebo obci, ulici, číslo domu, patro, 

označení domovního zvonku); při dopravních nehodách a jiných událostech 
mimo obydlenou oblast místo co nejvíce upřesněte (číslo silnice, kilometrovník 
na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v blízkém okolí atp.). 

• Kdo volá. 
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Poznámka 

• Zkušený operátor se vždy na vše potřebné vyptá, strach z nezvládnutí hovoru 
není na místě. Hovor ukončete až po operátorovi jako poslední. 

• Budete-li vyzváni, abyste nezavěšovali, vyčkejte navázání dalšího kontaktu poté, 
co operátor vyšle záchranný tým na místo události. 

• Voláte-li z mobilního telefonu, nechte jej zapnutý, aby se Vás operátor mohl v 
případě jakýchkoliv nejasností či obtíží dovolat zpět. 

• Volání na linku 155 (příp. 112) je bezplatné! 
• V případě potřeby vám operátor poradí, jak máte první pomoc poskytnout. “ [7] 

a.4 Do doby příjezdu týmu záchranné služby 

,, Zraněnému nejvíce pomůžeme tím, že do doby příjezdu ZZS poskytujeme zraněnému 
adekvátní první pomoc. Zraněného nebo nemocného nikdy sami netransportujeme nebo 
nepřepravujeme naproti ZZS. Zajistíme odborný transport zavoláním na 155 a vyčkáme 
na příjezd týmu ZZS. Ten teprve určí jakým způsobem a jakou technikou bude 
postiženého transportovat. Do té doby udržujeme trvalý a intenzivní dohled nad 
postiženým a poskytujeme adekvátní první pomoc. 

Je-li na místě více zachránců, je důležité zajistit záchranářům rychlý a bezproblémový 
přístup k pacientovi: 

• Odemknout a otevřít všechny příchozí dveře. 
• Zavřít domácí zvířata. 
• Jít na hlavní komunikaci a zřetelně mávat na přijíždějící sanitku. 
• Po příjezdu týmu ZZS záchranáře dovést přímo ke zraněnému. “ [8] 
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1. ÚVOD 

Pro polyfunkční dům v Pardubicích byl stanoven střední radonový index. Jako 
protiradonové opatření byla navrhnuta radonová izolace, která plní i hydroizolační 
funkci. Izolace byla naprojektována v jedné vrstvě jako modifikovaný hydroizolační pás 
v tloušťce 4 mm. Vzhledem k okolnostem, že podloží je vysoce propustné a skladba 
základových konstrukcí je pro radonové opatření nevhodně navrhnutá, dovoluji si 
provést nový návrh protiradonového opatření. 

2. OBECNÉ INFORMACE O RADONU 

a. Co to je radon 

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká přeměnou uranu, který je obsažen 
v zemské kůře. Radon je zařazen do skupiny vzácných plynů a nelze ho vnímat 
lidskými smysly, protože je bezbarvý, bez chuti a bez zápachu. Geologické podloží je 
zdrojem radonu, především horniny s vysokým obsahem uranu. Radon uniká z podloží 
po podzemních puklinách směrem do atmosféry, kde se naředí a jeho koncentrace klesá. 
Ovšem radon také proniká do objektů, kde se akumuluje a jeho koncentrace stoupá. 
Běžná koncentrace radonu v půdním vzduchu se pohybuje na území ČR od 10 000 do 
100 000 Bq/m3. 

b. Vliv radonu na zdraví 

Radon jako radioaktivní plyn, má samozřejmě negativní vliv na zdraví člověka. Radon 
může být příčinou vzniku rakoviny plic a jiných onemocnění. To je způsobené tím, že 
se radon po vdechnutí usadí v plicích a vlastní radioaktivní přeměnou způsobí ozáření. 
K vyvolané nemoci nedochází okamžitě, ale po dlouhodobém pobytu v místnosti se 
zvýšenou koncentrací radonu. Proto je nezbytné nepodceňovat protiradonová opatření. 
Pomocí veličiny efektivní dávka, se popisuje účinek záření na organismus. Jednotkou je 
Sievert (Sv). Česká republika patří mezi země s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu 
v bytových místnostech na světě. Průměrná aktivita radonu je v ČR 120 Bq/m3. 
 
Tab. 71. Příklady efektivních dávek 

průměrná dávka pro obyvatele 3 mSv/rok 
maximální roční limit efektivní dávky pro 

radiačního pracovníka 
20 mSv/rok 

zdroje z jaderných zařízení 
provoz jaderných zařízení, jaderná 

elektrárna 
průměrně 0,004 mSv/rok 
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zdroje z lékařských ozáření 
běžné rentgenové vyšetření 0,02 – 1 mSv 

CT vyšetření 2 – 20 mSv 
průměr pro lékařské ozáření 0,4 mSv/1 rok 

zdroj ozáření z radonu 
průměrná hodnota v bytech (120 Bq/m3) 2 mSv/1 rok 
zvýšená hodnota v bytech (400 Bq/m3) 7 mSv/1 rok 

ze stavebních materiálů 0,3 mSv/1 rok 
z pitné vody 0,1 mSv/1 rok 

c. Přijatelná koncentrace radonu v domech 

Přijatelnou míru koncentrace radonu v obytných a pobytových místností určuje zákon č. 
18/1997 Sb., atomový zákon a vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Přijatelná 
míra pro novostavby je stanovena na 200 Bq/m3 a pro stávající stavby 400 Bq/m3. 
Nicméně v blízké budoucnosti je snaha o snížení míry koncentrace radonu ve 
stávajících stavbách pod 300 Bq/m3. Protiradonovým opatřením lze dosáhnout hodnot 
v rozmezí od 100 do 200 Bq/m3. 

d. Koncentrace radonu v objektu 

Koncentrace radonu v objektu závisí na poměru rychlosti přísunu radonu a rychlosti 
odvětrání. Tyto faktory ovlivňuje především propustnost podloží pod objektem a těsnost 
stavebních konstrukcí společně s provedením izolační vrstvy.  Dále koncentraci radonu 
může ovlivňovat intenzita a způsob větrání, použité materiály s obsahem rádia. 

e. Měření radonu 

 „Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi3a), je 
povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu 
úřadu.,, [9] ,, Při radonovém průzkumu pozemku se zjišťuje tzv. radonový index 
pozemku, který vyjadřuje množství radonu a jeho transportní schopnosti v podloží 
v hloubce 0,8 m pod povrchem zpravidla původního, neupraveného terénu. Na základě 
koncentrace radonu v půdním vzduchu a propustnosti podloží se základové půdy 
zatřiďují do tří kategorií radonového indexu pozemku podle Tab. Čím vyšší je 
koncentrace radonu v podloží a čím jsou půdní vrstvy propustnější, tím vyšší je 
radonový index pozemku. 
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Tab. 72. Kategorie radonového indexu pozemku 
radonový index koncentrace radonu v podloží Cs (KB/m3) 

vysoký Cs ≥ 100 Cs ≥ 70 Cs ≥ 30 
střední 30 ≤ Cs < 100 20 ≤ Cs < 70 10 ≤ Cs < 30 
nízký Cs < 30 Cs < 20 Cs < 10 

plynopropustnost 
zemin 

nízká střední vysoká 

 
Propustnost pro plyny se pro účely kategorizace určuje na základě zrnitostní  analýzy 
nebo přímím měřením. U vícevrstevných profilů základových půd je rozhodující 
plynopropustnost zjištěná na úrovni projektované hloubky založení budovy. 
Koncentrace radonu se stanovuje v hloubce 0,8 m a to minimálně v 15 bodech 
rovnoměrně rozmístěných po ploše projektovaného půdorysu stavby, nebo u ploch 
větších jak 800 m2 v síti 10x10 m.,, [10] Koncentrace radonu se také měří uvnitř 
v objektech. Koncentrace se mění v závislosti na změně podtlaku a větrání v objektu. 
Měření probíhá v delším časovém intervalu ( 2 měsíce – 1 rok) a za běžných podmínek 
užívání. Měření můžeme provést buď Integrálním měřením nebo Kontinuálním 
měřením. 

3. PŮVODNÍ NAVRŽENÁ PROTIRADONOVÁ 
OPATŘENÍ 

a. Obecné informace o podloží 

Stavební pozemek je v prostoru stávající zástavby a byla z části zastavěna a z části 
využívána jako prostor mototechny. Proto se v nejsvrchnějších vrstvách nacházejí 
vrstvy navážek (škvára, popel, hlína atd.) Tyto vrstvy sahají cca do hloubky 2,2 m od 
stávajícího terénu a jsou převážně 2. nebo 3 třídy těžitelnosti. Pod touto vrstvou se do 
hloubky cca 7-8 m nacházejí souvrství štěrkopísků. Jedná se o proměnlivě hlinité, méně 
ulehlé písky, štěrky. Mezi těmito uloženinami se mohou nacházet i vrstvy měkkých jílů.  
Vrstvy tohoto souvrství jsou 2. třídy těžitelnosti. Pod vrstvami štěrků se nacházejí skalní 
vrstvy tvořené slínovci. Do hloubky cca 10-11 m zvětralé, hlouběji navětralé a od 
hloubek 12,5-13,0 m méně navětralé.  Tyto vrstvy jsou převážně 4. třídy těžitelnosti, 
vrstvy méně navětralé pak 5. třídy těžitelnosti. Štěrkopískové souvrství je spojitě 
zvodněné mělkou podzemní vodou s volnou hladinou okolo 3,0 m pod terénem. 
Zvodnělá je i povrchová partie slínovcového podloží. Oba kolektory spolu hydraulicky 
komunikují. Chemismus podzemní vody je ovlivněn antropogenní činností, projevující 
se nezvykle vysokou zásaditostí. Podzemní voda vykazuje vysoký obsah kysličníku 
uhličitého. Geologický průzkum zpracoval RNDr. Zdeněk Šafránek v srpnu 2015. 
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b. Radonový průzkum 

V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno hodnocení základové půdy v prostoru 
uvažované výstavby z hlediska pronikání radonu z podloží do objektu. Radonový 
průzkum zpracovala Jarmila Marková v květnu 2015. Podle naměřených hodnot byl 
pozemek zatříděn jako plocha se středním radonovým indexem dle atomového zákona 
č.18/1997Sb. Při výstavbě je proto nutné dodržet technická opatření proti pronikání 
radonu do objektu dle ČSN 73 06 01.  Navržena je asfaltová hydroizolace spodní 
stavby, která bude provedena tak, aby zabránila zároveň i pronikání vlhkosti do objektu 
a plnila i funkci protiradonové ochrany. 
 
Obr. 83. Mapa radonu ČR 

c. Skladba základových konstrukcí 

Skladba základových konstrukcí je navržena jako základový rošt vytvořený ze 
základových pasů a patek, který podporují vrtané piloty. Mezi základové pasy a patky je 
proveden zpětný zhutněný zásyp štěrkovým podložím, na který je položena separační 
folie a vybetonována podkladní deska o tloušťce 100 mm. Podkladní deska je 
vybetonována mezi základové pasy a patky. Na podkladní desku je aplikován asfaltový 
lakový penetrační nátěr, na který je nataven jeden modifikovaný hydroizolační pás. 
Hydroizolační pásy se překrývají o 150 mm. Na kotevní výztuž sloužící pro budoucí 
napojení svislých konstrukcí, je propíchnut modifikovaný hydroizolační pás a spoje 
kolem kotevní výztuže jsou opatřeny tekutou hydroizolací. Základové konstrukce 
výtahové šachty jsou vytvořeny obdobným způsobem. Na základovou desku je 
aplikován asfaltový lakový penetrační nátěr, na který je nataven jeden modifikovaný 
hydroizolační pás. Na kotevní výztuž sloužící pro budoucí napojení svislých konstrukcí, 
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je propíchnut modifikovaný hydroizolační pás a spoje kolem kotevní výztuže jsou 
opatřeny tekutou hydroizolací. Poté jsou provedeny svislé základové konstrukce 
výtahové šachty. Na vnější hranu je aplikován asfaltový lakový penetrační nátěr, na 
který je nataven jeden modifikovaný hydroizolační pás. Svislý hydroizolační pás je 
propojen zpětným spojem s vodorovným hydroizolačním pásem na vnější hraně 
základové desky výtahové šachty. Po provedení podkladní desky základových 
konstrukcí, je svislý hydroizolační pás, který přesahuje v dostatečné míře přes 
podkladní desku, propojen s vodorovným hydroizolačním pásem podkladní desky. U 
základových konstrukcí výtahové šachty vznikají dva spoje mezi svislou a vodorovnou 
hydroizolací. 
 
Obr. 84. Schéma původního návrhu základových konstrukcí 

 
Obr. 85. Schéma původního návrhu základových konstrukcí výtahové šachty 
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d. Posouzení původního navrhovaného protiradonového 
opatření 

Navržený modifikovaný hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL v jedné 
vrstvě tloušťce 4 mm je vyhovující, za předpokladu správného provedení  a eliminování 
netěsností. Nicméně skladba základové konstrukce je nevyhovující k okolnostem 
určující střední radonový index. Díky provedené podkladní desce, která je 
vybetonovaná mezi základové konstrukce, vzniká hlavní možné riziko průchodu radonu 
spárou na styku podkladní desky se základovým pasem či patkou. Změřený radonový 
index pozemku před zahájením realizace investičního záměru, nemusí být vždy 
shodující s měřením provedeným po realizaci investičního záměru. Zpravidla při 
výkopových prací se mírně mohou změnit geologické podmínky působící na vliv 
průchodu radonu. Tudíž považuji za vhodné navrhnout takové opatření, aby bylo 
schopné odolat i vysokému radonovému indexu. Z tohoto důvodu považuji původní 
radonová opatření za nedostačující a proto provedu návrh nového protiradonového 
opatření, který bude schopen odolat i vysokému radonovému indexu. 
 
Obr. 86. Riziková místa pro průchod radonu 

4. NOVÝ NÁVRH PROTIRADONOVÉHO 
OPATŘENÍ 

a. Dimenzování protiradonové izolace 

Minimální tloušťka protiradonové izolace se vypočítá dle ČSN 73 0601 v závislosti na: 
součinitele difůze radonu v izolaci, na parametrech podloží (koncentraci radonu 
v půdním vzduchu a propustnosti podloží), na parametrech domu (výměna vzduchu, 
velikost plochy, objem interiéru).  
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a.1 Požadavky na protiradonovou izolaci 

Protiradonová izolace musí plnit zároveň i hydroizolační funkci. Izolace má stanoven 
součinitele difůze radonu vlastního materiálu. Trvanlivost musí odpovídat době 
předpokládané životnosti stavby. Musí odolávat korozním vlivům. 

a.2   Vstupní informace k výpočtu 

Tab. 73. Vstupní informace 
objekt nepodsklepený 

radonový index pozemku střední 
propustnost podloží vysoká 

výsledný radonový index stavby je shodný 
s radonovým indexem pozemku 

třetí kvartil koncentrace radonu v podloží 
= 30 kBq/m3 

- zpětný zásyp pod stavbou je ze štěrkového podloží o vysoké propustnosti 
Zvolené protiradonové opatření je z celistvě a spojitě provedené protiradonové 

izolace s kombinací odvětrávaného podloží 

a.3   Stanovení difůzní délky radonu v izolaci (l) 

V prvním kroku je zapotřebí vybrat vhodnou radonovou izolaci. Pro výpočet bude 
ponechána hydroizolace z původního návrhu: modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 
40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm. Tato hydroizolace má součinitele 
difůze…D=19*10-12 m2/s a difůzní délku radonu v izolaci…l=3,01*10-3 mm. Výpočet 
difůzní délky radonu v izolaci lze provést podle vztahu: l=(D/ λ)1/2, kde λ=0,00756 h-1. 

a.4   Stanovení maximální přístupné rychlosti plošné 
exhalace radonu do objektu (Emez) 

Maximální přípustná rychlost plošné exhalace radonu do objektu se určuje 
z charakteristik navrhované stavby. Výpočet bude proveden pro takové místnosti 
v kontaktním podloží, ve kterých má Emez nejnižší hodnotu. 
 
Tab. 74. Výpočet Emez 

vzorec 
 

Emez [Bq/m2h] max. rychlost plošné exhalace radonu 

Cdif [Bq/m3] 
část Cpoz způsobená difůzním přístupem 

radonu, Cdif=0,1* Cpoz 

Vi [m3] 
objem vzduchu v pobytovém prostoru 

nebo v místnosti 
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ne [h-1] intenzita větrání pobytového prostoru 

Ap [m2] 
půdorysná plocha kontaktního podlaží 

v kontaktu s podložím 

As [m2] 
část plochy suterénních stěn, která je 

v kontaktu s podložím 

vzorec 
 

Qe [m3/h] objemové množství větracího vzduchu 

Vi [m3] 
objem vzduchu v pobytovém prostoru 

nebo v místnosti 
hodnoty 

Qe 17 m3/h 
Vi 96,9 m3 

výpočet intenzity větrání pobytového 
prostoru  
výsledek ne=0,175 h-1 

hodnoty 
Cdif ( pro novostavby ) 20 Bq/m3 

Vi 96,9 m3 
ne 0,175 h-1 
Ap 32,3 m2 
As 0 m2 

výpočet max. rychlosti plošné exhalace 
radonu  

výsledek Emez=10,5 Bq/m2h 

a.5   Stanovení skutečné rychlosti plošné exhalace radonu 
do daného objektu (E) 

Skutečná rychlost plošné exhalace radonu do daného objektu se stanoví z konkrétních 
podmínek na staveništi. 
 
Tab. 75. Výpočet E 

vzorec 
 

E [Bq/m2h] skutečná rychlost plošné exhalace radonu do objektu 
α1 součinitel bezpečnosti 

l [m] difůzní délka radonu v izolaci 
λ [h-1] rozpadová konstanta radonu 

Cs [Bq/m3] koncentrace radonu v podloží 
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d [m] tloušťka izolace 
hodnoty 

α1 (dle Tab.) 4 
l 3,01*10-3 m 
λ 0,00756 h-1 
Cs 30 000 Bq/m3 
d 4*10-3 m 

výpočet skutečné 
rychlosti plošné exhalace 

radonu do daného 
objektu 

 

výsledek E=1,748 Bq/m2h 

a.6   Posouzení E a Emez 

Výpočet tloušťky protiradonové izolace vychází z podmínky, že skutečná rychlost 
plošné exhalace radonu do daného objektu E musí být menší než maximální rychlost 
plošné exhalace radonu Emez.  

E ≤  Emez 

1,748 Bq/m2h ≤ 10,5 Bq/m2h 

a.7   Stanovení minimální tloušťky radonové izolace za 
předpokladu pasivního odvětrávaného podloží 

Tab. 76. Výpočet tloušťky radonové izolace s pasivním odvětrávaným podložím 

vzorec 
 

d [m] minimální tloušťka radonové izolace 
l [m] difůzní délka radonu v izolaci 
α1 součinitel bezpečnosti 

λ [h-1] rozpadová konstanta radonu 
Cs [Bq/m3] koncentrace radonu v podloží 

Emez [Bq/m2h] max. rychlost plošné exhalace radonu 
hodnoty 

l 3,01*10-3 m 
α1 (dle Tab.)-PASIVNÍ 

odvětrávané podloží 
4 

λ 0,00756 h-1 
Cs 30 000 Bq/m3 

Emez 10,5 Bq/m2h 
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výpočet minimální tloušťky 
radonové izolace s pasivním 

odvětrávaným podložím  

výsledek d ≥ 0,740*10-3 m 
Tab. 77. Součinitel bezpečnosti α1 

 
Minimální tloušťka radonové izolace musí být 0,7 mm, v praxi to znamená, že navržený 
modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm je plně 
vyhovující. Tato izolace musí být v provedení společně s kombinací pasivního 
odvětrávaného podloží. Návrh pasivního odvětrávaného podloží je zpracováno v další 
kapitole. 

a.8   Stanovení minimální tloušťky radonové izolace za 
předpokladu aktivního odvětrávaného podloží 

Tab. 78. Výpočet tloušťky radonové izolace s aktivním odvětrávaným podložím 

vzorec 
 

d [m] minimální tloušťka radonové izolace 
l [m] difůzní délka radonu v izolaci 
α1 součinitel bezpečnosti 

λ [h-1] rozpadová konstanta radonu 
Cs [Bq/m3] koncentrace radonu v podloží 

Emez [Bq/m2h] max. rychlost plošné exhalace radonu 
hodnoty 

l 3,01*10-3 m 
α1 (dle Tab.)-AKTIVNÍ 

odvětrávané podloží 
1 

λ 0,00756 h-1 
Cs 30 000 Bq/m3 

Emez 10,5 Bq/m2h 
výpočet minimální tloušťky 
radonové izolace s aktivním 

odvětrávaným podložím  
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výsledek d ≥ 0,185*10-3 m 
 
Minimální tloušťka radonové izolace musí být 0,2 mm, v praxi to znamená, že navržený 
modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm je plně 
vyhovující. Tato izolace musí být v provedení společně s kombinací aktivního 
odvětrávaného podloží. Návrh aktivního odvětrávaného podloží je zpracováno v další 
kapitole. 

b. Dimenzování odvětrávaného podloží 

Základním předpokladem pro bezproblémové fungování odvětrávaného podloží je 
zajištění dostačujícího podtlaku pod celým půdorysem objektu. Zpravidla podtlak 
v odvětrávaném podloží by měl být větší než podtlak v kontaktním podlaží objektu. 
Geometrický návrh potrubí musí být dostačující pro všechny okolnosti, jako je 
nejvzdálenější místo v půdorysu, každé místo ohraničené základovými pasy musí mít 
zavedené potrubí. Rozšíření tlakového pole je ovlivněno netěsnostmi v podlahových 
konstrukcích. Proto je zapotřebí navrhnout poupravenou skladbu základových 
konstrukcí na polyfunkčním objektu v Pardubicích. 

b.1 Pasivní odvětrávané podloží 

S navrženou minimální tloušťkou 0,7 mm radonové izolace musí být i provedeno 
pasivní odvětrávané podloží. Základem pro odvětrávané podloží bude odsávací 
perforované PVC potrubí o průměru 100 mm, které bude položeno do štěrkového lože 
frakce 16/32 o tloušťce 300 mm. Toto potrubí musí být napojeno na sběrné perforované 
potrubí o průměru 150 mm. Dále sběrné potrubí bude napojeno na těsné svislé stoupací 
potrubí PVC o průměru 200 mm, kde zakončení bude provedeno pomocí větrací hlavice 
nad střešní konstrukci objektu. Vzájemná vzdálenost rovnoběžně umístěných 
odsávacích potrubí musí být v rozmezí 2 až 4 m. Odsávací potrubí bude umístěno 
minimálně 0,5 m od okraje základového pasu nebo patky, aby se eliminovalo 
ochlazování základových konstrukcí. Před betonáží základové desky, bude na štěrkové 
podloží položena geotextílie, aby se zabránilo vniknutí betonové směsi do štěrku a 
ucpání odsávacího potrubí. Na každých 200 m2, bude provedeno jedno stoupací 
odvětrávací potrubí. To znamená na celkovou plochu 1061,348 m2, bude muset být 
provedeno 5 svislých stoupacích odvětrávacích trub. Na každé svislé odvětrání, které 
bude vyústěno nad střešní konstrukci, bude osazena větrací hlavice. Z důvodu 
navržených 5 ks svislého stoupacího potrubí, procházející přes 7 podlaží monolitického 
skeletu, bych doporučil provést návrh aktivního odvětrávaní podloží pomocí radiálního 
ventilátoru, který bude vyústěn vně domu nad terénem prostřednictvím horizontálního 
odvětrávacího potrubí uloženého pod terénem, viz. návrh zpracován níže. 
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Obr. 87. Schéma pasivního odvětrávaného podloží 

b.2 Aktivní odvětrávané podloží 

Z důvodu návrhu pasivního odvětrávaní podloží, které stanovuje provést 5 ks svislých 
stoupacích odvětrávacích trub, které by museli být provedeny skrz sedmi podlažní 
monolitický skelet, navrhuji provést vyústění odvětrávacího potrubí vně objektu pomocí 
radiálního ventilátoru osazeného nad terénem. Aktivní odvětrávaní podloží bude 
v kombinaci s vypočítanou minimální tloušťkou protiradonové izolace 0,2 mm. 
Z důvodu aktivního odvětrávání budou dimenze potrubí sníženy. To znamená, že 
odsávací perforované PVC potrubí bude o průměru 80 mm, které bude položeno do 
štěrkového lože frakce 16/32 o tloušťce 300 mm. Toto potrubí musí být napojeno na 
sběrné perforované potrubí o průměru 125 mm. Dále sběrné potrubí bude napojeno na 
těsné horizontální odvětrávací potrubí o průměru 125 mm, které bude uloženo pod 
terénem v minimální hloubce 300 mm. Horizontální potrubí musí být těsné, aby 
nedocházelo ke ztrátám tlaku. Horizontální těsné potrubí bude vedeno v mírném spádu 
od ventilátoru k objektu, aby kondenzát mohl vytékat do podloží pod domem. Vyústění 
odvětrávacího potrubí bude provedeno pomocí radiálního ventilátoru, který musí být ve 
svislé poloze a v dostatečné výšce nad terénem, která musí být vyšší, než je obvyklá 
výška sněhu v zimním období. Doporučoval bych minimální výšku osazení nad terénem 
600 mm. 
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Obr. 88. Schéma aktivního odvětrávaného podloží 

c. Navržení úpravy skladby základových konstrukcí 

Vzhledem k okolnostem, že radonová izolace bude v kombinaci s odvětrávaným 
podložím, které funguje na bázi podtlaku, skladba základových konstrukcí by měla být 
těsná. To znamená, že původní navržená skladba je nevyhovující. Proto navrhuji místo 
podkladní desky tlusté 100 mm provést základovou desku, která bude vybetonována na 
základové pasy a patky o tloušťce 200 mm.  
 
Obr. 89. Schéma nově navrhnuté skladby základových konstrukcí 
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Obr. 90. Schéma nově navrhnuté skladby základových konstrukcí výtahové šachty 

d. Prostupy v základové desce 

Těsnost a provedení prostupů skrz základovou desku, je velmi důležité, protože 
ovlivňuje účinnost celého izolačního systému. V místech, kde bude docházet 
k dilatačním pohybům, je potřeba osadit průchodky s pevnou přírubou, na kterou bude 
plynotěsně připevněná izolace. Připevnění bude pomocí natavením zesíleného 
izolačního povlaku mezi volnou a pevnou přírubou. Mezera mezi prostupujícím tělesem 
a průchodkou bude utěsněna pružným materiálem-tmelem. Tam kde nebude možné 
použít průchodka s přírubou, bude použita průchodka bez příruby. K průchodce se 
izolace plynotěsně připojí pomocí manžety z izolace osazené na průchodku. V místech 
kde jsou eliminovány dilatační pohyby, je možné izolaci přímo napojit na prostupující 
tělesa za pomocí manžet. 

5. POROVNÁNÍ PŮVODNÍHO A NOVÉHO 
PROTIRADONOVÉHO OPATŘENÍ 

a. Celkové zhodnocení 

Původní návrh protiradonového opatření v podobě provedené jedné vrstvy 
z modifikovaného asfaltového pásu tloušťky 4 mm neposkytuje stoprocentní ochranu 
před radonem. Mnou navržená nová protiradonová opatření v podobě provedené jedné 
vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu tloušťky 4 mm v kombinaci s aktivním 



Protiradonová opatření 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích  219 
 

odvětrávaným podložím a pozměněnou skladbou základových konstrukcí by měla být 
dostačující ochranou proti radonu. Výhodou nově navrženého protiradonového opatření 
je v důsledku souvislé drenážní vrstvy dobré rozšíření podtlaku pod objektem a 
zajištěné odvodnění. Nevýhodou aktivního odvětrávaní vně objektu pod terénem je 
osazení ventilátoru, který musí být neustále v provozu.  Další nevýhodou je díky 
drenážnímu podloží pod objektem mírného poklesu teploty pod objektem. 

b. Finanční porovnání 

Rozpočet pro spodní stavbu s nově navrženým protiradonovým opatřením byl vyčíslen 
na 15 526 179,- Kč s DPH. Rozpočet pro spodní stavbu s původním navrženým 
protiradonovým opatřením byl vyčíslen na 14 908 766,- Kč s DPH. Tudíž nová 
protiradonová  opatření jsou dražší o 617 413,- Kč s DPH. 
 
Tab. 79. Rozpočet pro původní návrh spodní stavby SO01-A 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1 Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích   
Objekt:   1 SO01           

Rozpočet: 1 Spodní stavba-SO01-A         

Objednatel:     IČ:    
       DIČ:    
                  

Zhotovitel:   IČ:    
    DIČ:    
            
Vypracoval: Výborný             

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV     2 770 804,47 8 149 005,64 10 919 810,11 

PSV     447 348,70 158 840,93 606 189,63 

MON     0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady   0,00 795 293,97 795 293,97 

Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 

Celkem   3 218 153,17 9 103 140,54 12 321 293,71 
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Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 12 321 293,71 CZK 

Základní DPH    21 % 2 587 472,00 CZK 

Zaokrouhlení    0,29 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

14 908 766,00 CZK 

    

    

  v     dne   18.12.2015   
  

    

  
 

    
 

        

  Za zhotovitele 
Za 

objednatele   
                  

Rekapitulace dílů 

Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

1 Zemní práce HSV 0,00 267 922,47 267 922,47 2 

16 Přemístění výkopku HSV 0,00 1 705 844,24 1 705 844,24 14 

17 Konstrukce ze zemin HSV 38 226,83 59 062,23 97 289,06 1 

21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 75 998,97 15 914,07 91 913,04 1 

22 Piloty HSV 1 962 038,65 3 987 376,30 5 949 414,95 48 

27 Základy HSV 694 540,02 1 083 481,37 1 778 021,39 14 

96 Bourání konstrukcí HSV 0,00 37 221,00 37 221,00 0 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 992 183,96 992 183,96 8 

711 Izolace proti vodě PSV 277 635,93 150 168,98 427 804,91 3 
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713 Izolace tepelné PSV 169 712,77 8 671,95 178 384,72 1 

VN Vedlejší náklady VN 0,00 795 293,97 795 293,97 6 

Cena 
celkem         3 218 153,17 9 103 140,54 12 321 293,71 100 

Položkový rozpočet  
S: 1 Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 

O: 1 SO01 

R: 1 Spodní stavba-SO01-A 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce       267 922,47 

1 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 1 933,18300 37,40 72 301,04 
2 113107420R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené 

tl.20 cm 
m2 1 933,18300 20,10 38 856,98 

3 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, 
STROJNĚ 

m3 1 313,85390 85,50 112 334,51 

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 
m3,STROJNĚ 

m3 242,12500 183,50 44 429,94 

Díl: 16 Přemístění výkopku       1 705 844,24 
5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

50 m 
m3 563,71441 34,40 19 391,78 

6 162701101RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
6000 m, nosnost 12 t 

m3 2 520,72290 202,00 509 186,03 

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 
100 m3 

m3 3 084,43731 58,90 181 673,36 

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m 

m3 2 520,72290 15,00 37 810,84 

9 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 4 537,30140 130,00 589 849,18 
10 979084212T00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 

50 m 
t 224,50000 234,00 52 533,00 

11 979084216T00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 
5 km 

t 500,63500 630,00 315 400,05 

Díl: 17 Konstrukce ze zemin       97 289,06 
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 512,89870 93,90 48 161,19 

    včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
13 174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se 

zhutněním 
m3 50,81490 53,50 2 718,60 

14 583418035R Kamenivo drcené frakce  16/32 C Olomoucký 
kraj 

t 105,30806 363,00 38 226,83 

15 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z 
kameniva 

t 105,30806 77,70 8 182,44 

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry       91 913,04 
16 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 

mm 
m 204,50000 265,50 54 294,75 

17 216311112R00 Ochranná vrstva z betonu C 25/30 XA2 tl. 100 
mm 

m3 13,93270 2 700,00 37 618,29 

Díl: 22 Piloty       5 949 414,95 
18 224311432T00 Výplň pilot z C 30/37 XA2, se suspenzí m3 774,23700 2 430,00 1 881 395,91 
19 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 

10505 
t 81,29415 37 600,00 3 056 660,04 

20 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 620 
mm 

m 280,00000 845,00 236 600,00 

21 224383112R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 
900mm 

m 175,00000 1 819,00 318 325,00 
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22 224383121R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 620 
mm 

m 32,00000 1 022,00 32 704,00 

23 224383122R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 
900mm 

m 158,00000 2 135,00 337 330,00 

24 904      T00 Hzs-přítomnost geologa, geotechnika h 40,00000 410,00 16 400,00 
25 909      T00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace vytyčení pilot 

,zaměření skutečného provedení 
h 140,00000 500,00 70 000,00 

Díl: 27 Základy       1 778 021,39 
26 273323611TT9 Železobeton základ. desek vodostavební C 

30/37, XA2 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí 

m3 109,24730 2 660,00 290 597,82 

27 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,57500 563,00 2 012,73 
28 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3,57500 80,90 289,22 

    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 
29 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 

10505  
t 11,47104 32 690,00 374 988,30 

30 274323611TT9 Železobeton základ. pasů vodostavební C 
30/37, XA2 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí 

m3 74,71120 2 745,00 205 082,24 

31 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 343,06800 423,50 145 289,30 
32 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 343,06800 80,90 27 754,20 

    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
33 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 

10 505 
t 7,84455 32 570,00 255 496,99 

34 275323611TT9 Železobeton základ. patek vodostavební C 
30/37, XA2 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí 

m3 44,92540 2 740,00 123 095,60 

35 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 143,63200 424,00 60 899,97 
36 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 143,63200 80,90 11 619,83 

    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 
37 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 

10505 
t 4,71712 32 570,00 153 636,60 

38 279323511TT9 Železobeton základ. zdí vodostavební C 
30/37, XA2 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí 

m3 11,71275 2 695,00 31 565,86 

39 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
zřízení 

m2 33,12750 428,50 14 195,13 

40 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
odstran. 

m2 33,12750 180,00 5 962,95 

    Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
41 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 

505 
t 1,22986 35 010,00 43 057,40 

42 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie 
PE 

m2 1 061,34800 30,60 32 477,25 

Díl: 96 Bourání konstrukcí       37 221,00 
43 961054112R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 

620 mm 
m 4,50000 2 650,00 11 925,00 

44 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 
900 mm 

m 3,20000 7 905,00 25 296,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       992 183,96 
45 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 

6 m 
t 2 830,76736 350,50 992 183,96 

Díl: 711 Izolace proti vodě       427 804,91 
46 213151121R00 Montáž geotextílie m2 188,44510 16,10 3 033,97 
47 711111001RT1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci 
m2 1 254,19000 8,20 10 284,36 

48 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 
1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special 
mineral 

m2 1 233,77500 263,50 325 099,71 

    Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky 
materiálů. 

49 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 
vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral 

m2 20,41500 286,00 5 838,69 
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50 711482001RZ1 Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, 
svisle, včetně dodávky fólie Tefond a 
spojovacích prvků 

m2 188,44510 215,00 40 515,70 

51 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie 
PE 

m2 1 061,34800 30,60 32 477,25 

52 69366202R Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm 
PES 

m2 188,44510 25,80 4 861,88 

53 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 
m 

t 7,38437 771,00 5 693,35 

Díl: 713 Izolace tepelné       178 384,72 
54 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 169,46010 48,70 8 252,71 

    Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 
    Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

55 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 13,58500 92,00 1 249,82 
    Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek. 
56 28375454R Polystyren extrudovaný PERIMATE DI tl. 100 

mm 
m2 183,04510 920,00 168 401,49 

57 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,68378 703,00 480,70 

Díl: VN Vedlejší náklady       795 293,97 
58 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 

až 803 
Soubor 1,00000 265 097,99 265 097,99 

    Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. 

    Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a 
kanceláří stavby. 

    Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. 
    Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. 
    Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. 
    Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně 

rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a 
osvětlovacích těles). 

    Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) 
    Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické 

energie. 
59 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 

803 
Soubor 1,00000 265 097,99 265 097,99 

    Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. 
    Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo 

pronájem dočasného oplocení staveniště. 

    Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. 
    Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a 

spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. 
    Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. 

60 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 
až 803 

Soubor 1,00000 265 097,99 265 097,99 

    Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. 
    Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. 

Případné ohumusování. 
    Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. 
    Odvoz dočasného oplocení staveniště. 
    Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor 

pronajatých. 
    Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a 

osvětlovacích těles). 
    Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. 
    Zrušení přípojky elektrické energie a vody. 
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Tab. 80. Rozpočet pro nový návrh spodní stavby SO01-A 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1 Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích   

Objekt:   1 SO01           

Rozpočet: 3 Spodní stavba-SO01-A-protiradonové opatření     

Objednatel:     IČ:    
       DIČ:    
                  

Zhotovitel:   IČ:    
    DIČ:    
            
Vypracoval: Výborný             

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV     3 155 487,57 8 227 930,06 11 383 417,63 

PSV     468 361,63 151 544,76 619 906,39 

MON     0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady   0,00 828 229,35 828 229,35 

Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 

Celkem   3 623 849,20 9 207 704,17 12 831 553,37 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 12 831 553,37 CZK 

Základní DPH    21 % 2 694 626,00 CZK 

Zaokrouhlení    -0,37 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

15 526 179,00 CZK 

    

    



Protiradonová opatření 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích  225 
 

  v     dne   18.12.2015   
  

    

  
 

    
 

        

  Za zhotovitele 
Za 

objednatele   
                  

Rekapitulace dílů 

Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

1 Zemní práce HSV 0,00 268 135,36 268 135,36 2 

16 Přemístění výkopku HSV 0,00 1 707 113,89 1 707 113,89 13 

17 Konstrukce ze zemin HSV 39 130,70 59 255,70 98 386,40 1 

21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 140 253,94 21 723,87 161 977,81 1 

22 Piloty HSV 1 962 038,65 3 987 376,30 5 949 414,95 46 

27 Základy HSV 990 657,25 1 155 951,95 2 146 609,20 17 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 23 407,03 4 656,01 28 063,04 0 

96 Bourání konstrukcí HSV 0,00 37 221,00 37 221,00 0 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 986 495,98 986 495,98 8 

711 Izolace proti vodě PSV 297 292,09 142 776,09 440 068,18 3 

713 Izolace tepelné PSV 171 069,54 8 768,67 179 838,21 1 

VN Vedlejší náklady VN 0,00 828 229,35 828 229,35 6 

Cena 
celkem         3 623 849,20 9 207 704,17 12 831 553,37 100 

Položkový rozpočet  
S: 1 Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 

O: 1 SO01 

R: 3 Spodní stavba-SO01-A-protiradonové opatření 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce       268 135,36 

1 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 1 933,18300 37,40 72 301,04 
2 113107420R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené 

tl.20 cm 
m2 1 933,18300 20,10 38 856,98 

3 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, 
STROJNĚ 

m3 1 316,34390 85,50 112 547,40 

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 
m3,STROJNĚ 

m3 242,12500 183,50 44 429,94 

Díl: 16 Přemístění výkopku       1 707 113,89 
5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

50 m 
m3 563,71441 34,40 19 391,78 

6 162701101RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
6000 m, nosnost 12 t 

m3 2 523,21290 202,00 509 689,01 

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 
100 m3 

m3 3 086,92731 58,90 181 820,02 

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m 

m3 2 523,21290 15,00 37 848,19 

9 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 4 541,78340 130,00 590 431,84 
10 979084212T00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 

50 m 
t 224,50000 234,00 52 533,00 

11 979084216T00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 
5 km 

t 500,63500 630,00 315 400,05 

Díl: 17 Konstrukce ze zemin       98 386,40 
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 512,89870 93,90 48 161,19 

    včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
13 174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se 

zhutněním 
m3 50,81490 53,50 2 718,60 

14 583418035R Kamenivo drcené frakce  16/32 C Olomoucký 
kraj 

t 107,79806 363,00 39 130,70 

15 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z 
kameniva 

t 107,79806 77,70 8 375,91 

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry       161 977,81 
16 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 

mm 
m 204,50000 265,50 54 294,75 

17 212753113R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, 
bez lože 

m 294,74000 12,00 3 536,88 

18 212753115R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 
125,bez lože 

m 69,00000 13,40 924,60 

19 216311112R00 Ochranná vrstva z betonu C 25/30 XA2 tl. 100 
mm 

m3 13,93270 2 700,00 37 618,29 

20 721151209R00 Potrubí Geberit PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm m 5,00000 651,00 3 255,00 
    Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 
    Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

21 731311211R00 Radiální ventilátor soubor 1,00000 32 030,00 32 030,00 
22 28611242.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d  80 mm 

Kokofil 
m 294,74000 68,10 20 071,79 

23 28611244.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm 
Kokofil 

m 69,00000 148,50 10 246,50 

Díl: 22 Piloty       5 949 414,95 
24 224311432T00 Výplň pilot z C 30/37 XA2, se suspenzí m3 774,23700 2 430,00 1 881 395,91 
25 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 

10505 
t 81,29415 37 600,00 3 056 660,04 

26 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 620 
mm 

m 280,00000 845,00 236 600,00 

27 224383112R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 
900mm 

m 175,00000 1 819,00 318 325,00 

28 224383121R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 620 
mm 

m 32,00000 1 022,00 32 704,00 

29 224383122R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 
900mm 

m 158,00000 2 135,00 337 330,00 

30 904      T00 Hzs-přítomnost geologa, geotechnika h 40,00000 410,00 16 400,00 
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31 909      T00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace vytyčení pilot 
,zaměření skutečného provedení 

h 140,00000 500,00 70 000,00 

Díl: 27 Základy       2 146 609,20 
32 273323611TT9 Železobeton základ. desek vodostavební C 

30/37, XA2 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí 

m3 109,24730 2 660,00 290 597,82 

33 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 41,03280 563,00 23 101,47 
34 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 41,03280 80,90 3 319,55 

    Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. 
35 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 

10505  
t 25,27959 32 690,00 826 389,80 

36 274323611TT9 Železobeton základ. pasů vodostavební C 
30/37, XA2 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí 

m3 65,43980 2 745,00 179 632,25 

37 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 301,17450 423,50 127 547,40 
38 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 301,17450 80,90 24 365,02 

    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
39 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 

10 505 
t 6,87120 32 570,00 223 794,98 

40 275323611TT9 Železobeton základ. patek vodostavební C 
30/37, XA2 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí 

m3 41,50910 2 740,00 113 734,93 

41 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 128,56800 424,00 54 512,83 
42 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 128,56800 80,90 10 401,15 

    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 
43 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 

10505 
t 4,35841 32 570,00 141 953,41 

44 279323511TT9 Železobeton základ. zdí vodostavební C 
30/37, XA2 odolnost proti chemicky 
agresivnímu prostředí 

m3 11,71275 2 695,00 31 565,86 

45 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
zřízení 

m2 33,12750 428,50 14 195,13 

46 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-
odstran. 

m2 33,12750 180,00 5 962,95 

    Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
47 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 

505 
t 1,22986 35 010,00 43 057,40 

48 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie 
PE 

m2 1 061,34800 30,60 32 477,25 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       28 063,04 
49 347248311R00 Přizdívka cihly Klinker plné 120/250/65  tl.120 

mm 
m2 15,01500 1 869,00 28 063,04 

Díl: 96 Bourání konstrukcí       37 221,00 
50 961054112R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 

620 mm 
m 4,50000 2 650,00 11 925,00 

51 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 
900 mm 

m 3,20000 7 905,00 25 296,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       986 495,98 
52 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 

6 m 
t 2 814,53918 350,50 986 495,98 

Díl: 711 Izolace proti vodě       440 068,18 
53 213151121R00 Montáž geotextílie m2 1 249,79310 16,10 20 121,67 
54 711111001RT1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci 
m2 1 254,19000 8,20 10 284,36 

55 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 
1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special 
mineral 

m2 1 233,77500 263,50 325 099,71 

    Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky 
materiálů. 

56 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 
vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral 

m2 20,41500 286,00 5 838,69 

57 711482001RZ1 Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, 
svisle, včetně dodávky fólie Tefond a 

m2 188,44510 215,00 40 515,70 
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spojovacích prvků 

58 69366202R Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm 
PES 

m2 1 249,79310 25,80 32 244,66 

59 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 
m 

t 7,73462 771,00 5 963,39 

Díl: 713 Izolace tepelné       179 838,21 
60 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 169,46010 48,70 8 252,71 

    Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 
    Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

61 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 15,01500 92,00 1 381,38 
    Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek. 

62 28375454R Polystyren extrudovaný PERIMATE DI tl. 100 
mm 

m2 184,47510 920,00 169 717,09 

63 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,69279 703,00 487,03 

Díl: VN Vedlejší náklady       828 229,35 
64 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 

až 803 
Soubor 1,00000 276 076,45 276 076,45 

    Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. 

    Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a 
kanceláří stavby. 

    Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. 
    Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. 
    Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. 
    Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně 

rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a 
osvětlovacích těles). 

    Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) 
    Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické 

energie. 
65 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 

803 
Soubor 1,00000 276 076,45 276 076,45 

    Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. 
    Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo 

pronájem dočasného oplocení staveniště. 
    Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. 
    Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a 

spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. 

    Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. 
66 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 

až 803 
Soubor 1,00000 276 076,45 276 076,45 

    Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. 
    Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. 

Případné ohumusování. 

    Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. 
    Odvoz dočasného oplocení staveniště. 
    Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor 

pronajatých. 

    Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a 
osvětlovacích těles). 

    Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. 
    Zrušení přípojky elektrické energie a vody. 
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6. ZÁVĚR 

Původně navrhovaná protiradonová opatření v podobě modifikovaného hydroizolačního 
pásu v jedné vrstvě tloušťky 4 mm, by byla dostačující za předpokladu správného 
provedení skladby základových konstrukcí. Díky provedené podkladní desce, která je 
vybetonovaná mezi základové konstrukce, vzniká hlavní možné riziko průchodu radonu 
spárou na styku podkladní desky se základovým pasem či patkou. Změřený radonový 
index pozemku před zahájením realizace investičního záměru, nemusí být vždy 
shodující s měřením provedeným po realizaci investičního záměru. Zpravidla při 
výkopových prací se mírně mohou změnit geologické podmínky působící na vliv 
průchodu radonu. Tudíž jsem provedl návrh nového protiradonového opatření, který 
bude schopen odolat i vysokému radonovému indexu. Provedl jsem výpočet minimální 
tloušťky radonové izolace, návrh odvětrávaného podloží a poupravenou skladbu 
základových konstrukcí. Minimální tloušťka radonové izolace byla stanovena na 0,2 
mm v kombinaci s odvětrávaným podložím. První možnost je provést odvětrávané 
podloží s pasivním odvodem půdního vzduchu. Nicméně ke skutečnostem provedení 5 
ks svislých stoupacích odvětrávacích trub, které by museli být provedeny skrz sedmi 
podlažní monolitický skelet a vyústěny nad objekt, jsem navrhl aktivní odvětrávané 
podloží vyústěné vně objektu pomocí radiálního ventilátoru osazeného nad terénem. 
Skladbu základových konstrukcí jsem navrhl tak, aby splnila hlavní podmínku těsnosti. 
Proto jsem navrhl místo podkladní desky tlusté 100 mm provést základovou desku, 
která bude vybetonována na základové pasy a patky o tloušťce 200 mm.  
Mnou navržené protiradonové opatření by bylo cca o šest set tisíc dražší než původní 
navržená opatření, nicméně při změně geologických podmínek působící na vliv 
průchodu radonu, bude mnou navržené protiradonové opatření schopné odolat i 
vysokému radonovému indexu. Za předpokladu změny geologických podmínek a 
nutnosti provedení dodatečného radonového opatření po realizaci stavby, by dodatečné 
opatření bylo provedeno za minimálně stejnou částku, která byla mnou vyčíslena pro 
nově navržená protiradonová opatření. 
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1. STROJE 

1) Rýpadlo-nakladač Caterpillar 444F 

Obr. 91. Caterpillar 444F 

 
Obr. 92. Caterpillar 444F 
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Tab. 81. Technické parametry Caterpillar 444F 
výkon motoru 74,5 kW 

zdvihový objem 4,4 l 
objem lopaty nakladače 1,3 m3 
objem lopaty rýpadla 0,08 – 0,29 m3 

max. hloub. dosah / max. dosah 6,5 / 7,3 m 
provozní hmotnost (t) 8,8 t 

hmotnost standardního stroje 8 687-11 275 kg 
tlak v hydraulickém systému 250 barů 

2) Rýpadlo Caterpillar M322D 

Obr. 93. Caterpillar M322D 

 
Obr. 94. Caterpillar M322D 
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Tab. 82. Technické parametry Caterpillar M322D 
výkon motoru 123 kW 

tažná síla 112 kN 
šířka lopaty 1500 mm 

hmotnost lopaty 888 kg 
objem lopaty 1,41 m3 

maximální hloubkový dosah 6,68 m 
maximální dosah 10,32 m 

provozní hmotnost 20,5 – 22,5 t 

3) Smykový nakladač Caterpillar 272C 

Obr. 95. Caterpillar 272 C 

Obr. 96. Caterpillar 272 C 
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Tab. 83. Technické parametry Caterpillaru 272 C 
Výkon motoru 76 kW 

Jmenovitá nosnost 1474 kg 
Statický klopný moment 2948 kg 

Provozní hmotnost 3761 kg 
Objem lopaty 0,4 m3 

4) Vrtná souprava Soilmec SR-30 

Obr. 97. Vrtná souprava Soilmec SR-30           
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 98. Vrtná souprava Soilmec SR-30 
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Tab. 84. Technické parametry vrtné soupravy Soilmec SR-30 
motor Cummins QSB6.7 

jmenovitý výkon motoru 164 kW 
max. průměr vrtu 1500 mm 
max. hloubka vrtu 48,5 m 

celková výška 18050 mm 
max. točivý moment 130 kNm 

tlačná síla, dolu/nahoru 101/124 kN 
rychlost, dolu/nahoru 5,7/7,4 m/min 

hlavní naviják SW-135 
sklon stožáru (vzad / vpřed / boční) 12/4/3 ° 

5) Nákladní automobil TATRA 8x8 jednostranný sklápěč 

Obr. 99. TATRA 8x8 jednostranný sklápěč 

 
Obr. 100. TATRA 8x8 jednostranný sklápěč 
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Tab. 85. Technické parametry TATRA 8x8 jednostranný sklápěč 
typ T158-8P5R44.231 

motor PACCAR MX 340, EURO 5, 340 kW, 2 
300 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 

převodovka ZF 16S 2530 TO 
kabina Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací. 
rozvor 2 150 + 2 300 + 1 320 mm 

max. tech. přípustná hmotnost 44 000 kg 
stoupavost při 

44 000 kg 
57,0 % 

užitečné zatížení 28 250 kg 
max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

korba Jednostranně sklopná korba se zadním 
čelem, objem 18 m3. 

6) Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 

Obr. 101. MAN TGS 6x4 BL 

 
Tab. 86. Technické parametry MAN TGS 6x4 BL 

výkon motoru 294 kW 
maximální rychlost 110 km/hod 

rozvor 4 500 mm + 1 350 mm 
maximální hmotnost 23 500 kg 

užitné zatížení 14 500 kg 
délka valníku 6,26 
šířka valníku 2,5 
ložná výška 800 mm 
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7) Tahač Iveco Trakker AD 260T45W 

Obr. 102. Iveco Trakker AD 260T45W 

 
Tab. 87. Technické parametry tahače Iveco Trakker AD 260T45W 

výkon motoru 332 kW 
objem motoru 12,88 l 

únosnost  50 t 
nájezdový úhel 28° 

výška rámu 1179 mm 
rozchod kol přední nápravy 1981 mm 
rozchod kol zadní nápravy 1827 mm 

celková délka 7997 mm 
rozvor A 3500 mm 
rozvor AI 1390 mm 

8) Podvalník Goldhofer STZ-L5 48/80 

Obr. 103. Goldhofer STZ-L5 48/80 
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Tab. 88. Technické parametry podvalníku Goldhofer STZ-L5 48/80 
únosnost 47 t 

ložná plocha 10-14,5 m 
výška ložné plochy 0,75 m 

Výklopné rozšíření ložné plochy 3 m 

9) Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 10 C 

Obr. 104. Stetter, LIGHT LINE, AM 10 C 

 
Obr. 105. Buben autodomíchávače Stetter, LIGHT LINE, AM 10 C 

 
Tab. 89. Technické parametry autodomíchávače Stetter, LIGHT LINE, AM 10 C 

jmenovitý objem 10 m3 
geometrický objem 17040 l 

stupeň plnění 58,7 % 
sklon bubnu 11,2° 

otáčky bubnu 0-12/14 U/min 
hmotnost nástavby 3550 kg 
A-průměr bubnu 2300 mm 
B-výška násypky 2532 mm 
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C-průjezd. výška 2592 mm 
D-výsypná výška 1147 mm 

10) Autočerpadlo schwing S 47 X 

Obr. 106. Schwing S 47 X 

 
Obr. 107. Výložník autočerpadla schwing S 47 X 
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Tab. 90. Technické parametry autočerpadla schwing S 47 X 
vertikální dosah výložníku 46,4 m 

horizontální dosah výložníku 42,6 m 
dopravní potrubí DN 125 

délka koncové hadice 4 m 
pracovní rádius otoče 380° 

pohon čerpací jednotky 535 l/min 
dopravované množství čerpací jednotky 135 m3/h 

11) Bádie 1034.10 

Obr. 108. Bádie 1034.10 

 
Tab. 91. Parametry bádie 1034.10 

objem  750 l 
výška 1500 mm 

nosnost 1800 kg 
hmotnost 335 kg 
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12) Věžový jeřáb Liebherr 110 EC- B6 

Obr. 109. Liebherr 110 EC- B 6 

Tab. 92. Parametry jeřábu Liebherr 110 EC- B 6 
otoč horní 

výška věže jeřábu 31,5 m 
výška jeřábu pod hák 30,6 m 

délka ramene výložníku 55 m 
uložení podstava do kříže zatížená panely 

* Více informací je zpracováno ve výkresové části, B.10. Použitelnost věžového jeřábu. 

2. NÁŘADÍ 

13) Motorová řetězová pila Hecht 927 R 

Obr. 110. Pila Hecht 927 R 
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Tab. 93. Parametry pily Hecht 927 R 
výkon 0,9 kW 

objem motoru 25,4 cm3 
délka lišty 25 cm 
hmotnost 3,7 kg 

14) Ruční kotoučová pila MAKITA 5705RK                                  

Obr. 111. Ruční kotoučová pila 

 
Tab. 94. Parametry ruční kotoučové pily 

příkon 14 kW 
otáčky 4800 otáček/min. 

hloubka řezu 66 mm (při 90°) 
průměr pilového listu 190 mm 
otvor pilového listu 30 mm 

hmotnost 5,2 kg 

15) Úhlová bruska Narex EBU 15-16                                 

Obr. 112. Úhlová bruska Narex 
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Tab. 95. Parametry úhlové brusky Narex 
příkon 1,6 kW 

průměr kotouče 150 mm 
otáčky na prázdno 9000/min 
závit na vřetenu M 14 

hmotnost 2,9 kg 

16) Bourací kladivo HM1307C      

Obr. 113. Bourací kladivo 

Tab. 96. Parametry bouracího kladiva 
příkon 1,5 kW 

počet příklepů na prázdno 730-1450/min 
síla jednotlivého příklepu 25,5 J 

upínací nástroj šestihran 30 mm 
vibrace 14,4 m/s 

hladina akustického tlaku 102 dB (A) 
rozměry 715x129x266 mm 
hmotnost 15,3 kg 

17) Ručně vedený vibrační válec AMMANN AR 65            

Obr. 114. Ručně vedený vibrační válec                        



Návrh strojní sestavy 

Příprava realizace polyfunkčního domu v Pardubicích 245 
 

Tab. 97. Ručně vedený vibrační válec 
provozní hmotnost 700/200 kg 

pracovní šíře 65 cm 
odstředivá síla 13/18 kN 

frekvence 60/55 Hz 
motor Hatz 1D41 S/Hatz 1B40 

výkon motoru 6,1 kW 

18) Vibrační lať DUOSCREED  

Obr. 115. Vibrační lať 

Tab. 98. Parametry vibrační latě 
výkon 1,2 kW 

hmotnost 15 kg 
šířka záběru 2-6 cm 

hloubka zhutnění 10 cm 
motor Honda GX 35 

19) Ponorný vibrátor - vysokofrekvenční M5-AFP                        

Obr. 116. Ponorný vibrátor 
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Tab. 99. Parametry ponorného vibrátoru 
průměr 50 mm 
délka 380 mm 

frekvence/napětí 200 Hz/42 V 
odběr proudu 12 A 

vibrace za min 12 000/min 
vibrační výkon 30 m3/hod 
odstředivá síla 375 kp 
délka hadice 5 m 

hmotnost 14 kg 

20) Vibrační deska Lumag RP 60 S                                              

Obr. 117. Vibrační deska 

 
Tab. 100. Parametry vibrační desky 

výkon motoru 2kW 
délka desky 435 mm 
šířka desky 300 mm 
frekvence 60 Hz 

plošný výkon 350 m2/hod 
účinná hloubka hutnění 20 cm 

rozměry 640x350x620 mm 

21) Příklepová vrtačka Bosch GSB 1300 

Obr. 118. Příklepová vrtačka 
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Tab. 101. Parametry příklepové vrtačky 
příkon 0,55 kW 

max. průměr vrtání 13 mm 
volnoběžné otáčky 1. rychlost 0-2800 otáček/min 

hmotnost 1,8 kg 

22) Nivelační profi sada NL-20 sestava                            

Obr. 119. Nivelační sada 

 
Tab. 102. Parametry nivelační sady 

průměr objektivu 34-38 mm 
délka zaostření 0,5 m 

přesnost urovnání záměrné přímky 0,6 mm 
obsah sady hliníkový stativ, nivelační lať 4 m 

23) Digitální teodolit ET10 

Obr. 120. Digitální teodolit 
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Tab. 103. Parametry digitálního teodolitu 
přesnost 10" 

přiblížení 26x 
obsah balení hliníkový stativ, výtyčka 

24) Svářečka Telwin Technomig 200                                      

Obr. 121. Svářečka 

Tab. 104. Svářečka 
napětí 230 V 

příkon (60%) 5,5 kW 
primární proud (60%) 38 A 

napětí na prázdno 72 V 
svařovací proud 5-200 A 

třída izolace H 
krytí IP 23 

rozměr 505x250x430 mm 
váha 23 kg 

25) Míchačka AL-KO TOP 1202 H 

Obr. 122. Míchačka 
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Tab. 105. Parametry míchačky 
příkon 0,6 kW 
třída II 

druh ochrany IP 44 
objem bubnu 122 l 

změna polohy bubnu ruční páka 
aretace bubnu 4 polohy 

26) Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli VB 16 Y 

Obr. 123. Stříhačka a ohýbačka 

 
Tab. 106. Parametry stříhačky a ohýbačky 

příkon 0,5 kW 
hmotnost 17 kg 

max. průměr ohýbaného materiálu 8-16 mm 
čas střihu 3,1 s 
čas ohybu 5,1 s 
rozměry 466x212x231 

možnost nastavení 45°, 90°, 135°, 180° 

27) Tlakový mycí stroj Kasch Technik - Poseidon 8 – 125 

Obr. 124. Tlakový mycí stroj 
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Tab. 107. Parametry tlakového mycího stroje 
tlak čerpadla 160 barů 
průtok vody 2500 l/hod 
čistící účinek 12,5 kg 

počet keramických pístů 3 
otáčky čerpadla 1450 

příkon 14kW 

28) Modulová schodišťová věž Scaserv R-modul, Cuplok 

Obr. 125. Modulová schodišťová věž 

 
Tab. 108. Parametry modulového schodiště 

model Scaserv R-modul, Cuplok 
rameno šířky 0,8 m 
rameno délky 1,8 m 
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29) Pojízdné hliníkové lešení BoSS Scaserv 

Obr. 126. Pojízdné lešení 

 
 
Tab. 109. Parametry pojízdného hliníkového lešení 

montáž až do výšky 18 m 
šířka 0,85 m 
délka 1,8 m 
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ZÁVĚR 

V mé diplomové práci jsem se zabýval zpracováním vybraných částí stavebně-
technologického projektu spodní stavby a vrchní hrubé stavby polyfunkčního objektu 
v Pardubicích. Cílem mé práce bylo provést přesný postup prováděných prací 
v závislosti na dodržení všech kvalitativních a bezpečnostních podmínek. V rámci 
přípravy realizace polyfunkčního domu jsem zpracoval technologický předpis pro 
spodní stavbu a technologický předpis pro železobetonový monolitický skelet. Dále 
jsem zpracoval technickou zprávu zařízení staveniště společně s návrhem zařízení 
staveniště pro spodní stavbu a vrchní hrubou stavbu, bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci pro etapu železobetonový monolitický skelet, kontrolní a zkušební plán pro spodní 
stavbu, návrh strojní sestavy, bilanci mechanizmů a pracovníků, časový a finanční plán 
celé stavby, podrobný časový plán spodní stavby a železobetonového monolitického 
skeletu, použitelnost věžového jeřábu, položkový rozpočet pro hrubou stavbu, výkaz 
výměr pro hrubou stavbu, vybrané konstrukční detaily a návrh protiradonového 
opatření. Hlavním problémem navrženého původního protiradonového opatření, bylo 
nešetrné provedení skladby základových konstrukcí. V novém návrhu jsem provedl 
výpočet minimální tloušťky protiradonové izolace, úpravu podloží s aktivním 
odvětrávaným podložím a pozměněnou skladbu základových konstrukcí. Finanční 
porovnání původního protiradonového opatření s nově navrženým protiradonovým 
opatřením bylo mnou vykalkulováno, že nově navržená protiradonová opatření jsou 
dražší o 617 413,- Kč s DPH než původní. Zpracováním vybraných částí stavebně-
technologického projektu polyfunkčního domu v Pardubicích, jsem byl obohacen o 
další vědomosti, zkušenosti a poznatky, které jsou nezbytné při přípravě a samotné 
realizaci objektu. 
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