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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu pro budovu 

Centrální požární stanice v Hradci Králové – 1.Etapa. Objekt tvoří pět nadzemních 

podlaží a jedno podzemní. Cílem práce je vybrat a zpracovat vhodné řešení stavby 

z hlediska finančních, časových a technických požadavků na základě projektové 

dokumentace poskytnuté projektantem. V práci je řešen časový a finanční plán stavby, 

návrh hlavních strojů a mechanismů, plánování zásobování stavby materiálem a jejich 

dopravní trasy, projekt zařízení staveniště, technologické předpisy, kontrolní a zkušební 

plán pro monolitické a ocelové konstrukce stavby a časový harmonogram stavby 

s technologickým normálem. 

Klí čová slova 

Administrativní budova, stavebně technologický projekt, technická zpráva, dopravní 

vztahy, časový a finanční plán, zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a 

zkušební plán, rozpočet, strojní sestava, časový harmonogram, železobetonový 

monolitický skelet, ocelová konstrukce, hrubá stavba.  

Abstract 

The diploma thesis deals with the formation of a constructive-technological project for 

the building of the Central Fire Station in Hradec Králové - 1. Phase. The building 

consists of five floors and one underground. The aim of the thesis is to choose and 

process suitable solution of the building in terms of financial, time and technical 

requirements based on the project documentation provided by the designer. The thesis 

deals with the time and financial plan of the construction, the design of the main 

machines and mechanisms, the planning of the material supply and its transport routes, 

the design of the construction site equipment, the technological regulations, the control 

and testing plan for the monolithic and steel constructions of the building and the time 

schedule of the building with the technological norm. 

Keywords 

Administrative building, constructive-technological project, technical report, transport 

relations, time and financial plan, construction site equipment, technological regulation, 

control and test plan, budget, machine set, time schedule, reinforced concrete 

monolithic skeleton, steel construction, rough construction. 
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Úvod 

Zadáním mé diplomové práce je příprava realizace stavby Centrální požární stanice 

v Hradci Králové. Stavba vznikla na nezastavěném území na okraji Hradce Králové.  

Výsledkem diplomové práce budou vybrané části stavebně technologické přípravy, které 

budou vycházet ze zapůjčené dokumentace stavby o stavební povolení. Součástí práce 

bude technologický předpis na hlavní etapu hrubé stavby a to železobetonový 

monolitický skelet a také montáž ocelové konstrukce součástí objektu. K technologickým 

předpisům budou provedeny kontrolní a zkušební plány kvality. Dále bude vypracován 

projekt zařízení staveniště s výkresovou částí, návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů, časový a finanční plán vč. bilance pracovníků a nákladů, časový 

harmonogram pro hrubou stavbu, položkový rozpočet s výkazem výměr, a studie 

hlavních technologických etap výstavby.  

Cílem práce bude naplánovat co nejefektivnější postup výstavby na základě dostupných 

možností. Během zpracování diplomové práce bude využito doposud získaných znalostí 

během studií a jejich následné prohlubování. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. Identifika ční údaje 
Název stavby: Centrální požární stanice v Hradci králové 
   Dále jen CPS-HK  

Místo stavby:  Hradec Králové, Kukleny, č. par. 455/5 

Stavebník: Česká republika – Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec 

Králové 

Podrobnosti SO.01 Centrální požární stanice v Hradci Králové, 1. Etapa 

Zastavěná plocha: 536 m2 (bez podloubí) 

Plocha pozemku: 10 246 m2 

Výškové osazení: 0,000 m=244,000 m n. m. BPV 

Počet podlaží: 1x PP, 5x NP 

Hlavní účastníci výstavby: 

Stavebník: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého 

kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec Králové  

Kontaktní osoba: brig. Gen. Ing. František Mencl tel. 950 530 229 

Zodpovědný projektant: 

    ARTLINE, projektový a inženýrský ateliér, 

                        Na Fialce II, 163 00 Praha 6 

   Ing. arch. Jiří Kapusta 

   Tel. 224936204 

   E-mail: artline@artlinepraha.cz 

Dělení stavby na stavební objekty: 

SO.01 – Hlavní budova – Centrální požární stanice v Hradci Králové, 1. Etapa 

Dělení stavby na inženýrské objekty: 

IO.01 – Kanalizační přípojka 
IO.02 – Vodovodní přípojka 
IO.03 – Přípojka plynu  
IO.04 – Přípojka VN 
IO.05 – Přípojka NN 
IO.06 – Venkovní elektrické rozvody 
IO.07 – Komunikace a zpevnění plochy 
IO.08 – Sadovnické úpravy 
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1.2. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku:  

Stavební parcela č. 455/5 vznikla rozdělením pozemku č. 455/3, která je ve 

vlastnictví České republiky – HZS Královéhradeckého kraje. 

Stavba je navržena na tzv. „zelené louce“, která je sevřena místní komunikací 

Kutnohorskou směrem na Plačice a Pražskou třídou v blízkosti s kruhovým 

objezdem a napojením nájezdem na dálnici D11, na kterou bude směřován výjezd 

vozidel k zásahu.  

Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti všech inženýrských sítí a je mírně 

svažitý jižním směrem. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):  

K dispozici byl proveden geologický průzkum vč. stanovení radonového rizika. Dále 

výpočet odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

Nejsou žádná stávající ochranná ani bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  

Záplavové území není z historie zjištěno. Poddolováno není. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území:  

Areál CPS je umístěn v souladu se schváleným územním plánem.  

Vzhledem k umístění stavby a jejímu provozně technickému zaměření, je 

předpoklad, že nebude svým provozem nijak významně ovlivňovat životní prostředí 

v lokalitě stavby. 

Při návrhu, výstavbě a provozu celého areálu budou respektovány veškeré 

požadavky přepisů, nařízení a norem ČSN, vztahujících se k zajištění nezávadného 

životního a pracovního prostředí. 

Během stavby dojde k téměř ročnímu ovlivnění životního prostředí v 

bezprostředním okolí - hluk stavebních strojů a omezení dopravy místní obslužné 

komunikace.  

Po realizaci nedojde k vytváření škodlivých látek. Odpady budou skladovány v 

uzavřených kontejnerech na odpadky a pravidelně odváženy. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Stavba bude probíhat na pozemku 

ve vlastnictví stavebníka, před vlastní stavbou bude nutné provést přípravu území – 

která bude obnášet skrývku humusovité vrstvy o mocnosti 0,20 – 0,30 m.  

Demolice ani kácení dřevin nebude na pozemku nutné. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): Byl zpracován výpočet 

odvodů, za TRVALÉ odnětí zemědělské půdy ze ZPF firmou BOHEMIAPROJEKT. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu):  

Areál bude napojen na místní komunikaci Kutnohorská směrem na Plačice a 

komunikací Pražská třída s přilehlým kruhovým objezdem a vzdáleným nájezdem na 

dálnici D11. Vozidla vyjíždějící k zásahu se budou přímo napojovat do komunikace 

Pražská třída (2. etapa).  

Parkoviště je s obousměrným provozem, určeno pro zaměstnance 

s vjezdem/výjezdem z místní komunikace Kutnohorská. Vjezd/výjezd bude opatřen 

závorou s komunikačním zařízením. Parkoviště bude pro 12 vozidel, z toho budou 

vyhrazena 1 parkovací stání pro osoby ZTP a ZTP/P 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice:  

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné časové vazby ani 

investice. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt CPS – HK 1. Etapa je čtyř podlažní objekt s nástavbou 5. podlaží, které tvoří 

ocelová konstrukce pro umístění kondenzátoru. Budova je částečně podsklepená, 1. 

PP slouží převážně pro technické zařízení budovy a sklad. V prostorách 1.NP určené 

pro administrativu a z části pro provoz jídelny. Prostory 2.NP až 3.NP bude určeno 

výhradně pro administrativu a KOPIS. V 4. NP se nachází HUP, strojovna výtahu, 

plynová kotelna a technická místnost. V 5. NP budou umístěny venkovní kondenzační 

jednotky.  

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení:  

Objekt  je situován do prostoru vymezeném ulicí Pražskou a místní komunikací 

Kutnohorská, směr Plačice. Návrh územního plánu v oblasti Kuklen tvoří výchozí 

podmínky pro urbanistické řešení areálu CPS.  

Objekt graduje ve 4.podlaží s nástavbou pro umístění kondenzátoru. Areál je 

navržen na "zelené louce" v bezprostřední blízkosti navrhovaného kruhového objezdu, 

na který bude v budoucnu nasměrován výjezd vozidel k zásahu. Objekt je na západě 

sevřen rychlostní komunikací, na východě stávající místní komunikací směr Plačice a 
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přilehlým autoservisem. Na jihovýchodě od areálu CPS, je zrealizován  hypermarket 

Albert Hypermarket se souvisejícími službami. 

Pro připojení 1. etapy byl zvolen obousměrný provoz s vjezdem a výjezdem 

z místní komunikace Kutnohorská. Parkoviště je určeno pro zaměstnance s instalací 

závory a dorozumívacího zařízení, jednosměrný. Parkovací stání mají kapacitu 12 míst, 

pro tělesně postižené je vyčleněno 1 stání.  

Přes ul. Pražskou je navržen přechod pro chodce s chodníkem umožňujícím příchod 

pěších do areálu.  

Před objektem je navržen v rámci zpevněných ploch prostor pro kontejner na 

odpadky. 

Objekt 1.etapy požární stanice je obdélníkového půdorysu cca 37,300 x 13,500 / 

15,700 m. 

Výstavba areálu je uvažována ve dvou etapách. 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:  

Budova CPS je tvořena kombinovaným systémem. Nosná část je tvořena 

železobetonovými sloupy a příčnými průvlaky. Ve 4.,5.NP je nosný systém doplněn 

ocelovou konstrukcí stropu a v 5.NP je část střechy/stropu nesena ocelovými sloupy.  

Průvlaky jsou na koncích vykonzolovány a spolu s železobetonovou deskou 

stropu/rozšířená pod obvodovou zdí/ nesou výplňové obvodové zdivo. Zdi jsou v každém 

podlaží ztuženy železobetonovými věnci, tvořící rovněž konec železobetonové desky 

stropu. Suterénní stěny jsou celé pod terénem a jsou ztuženy středním betonovým věncem 

a sloupy. Stropní konstrukce v 1.PP – 2.NP/část 3.NP/  tvoří příčné ŽB průvlaky se stropní 

ŽB deskou. V části 3.NP a ve 4.NP je strop tvořen ocelovými příčnými nosníky 

opatřenými trapézovým plechem jako ztracené bednění a monolitickou betonovou 

deskou. 

2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vstup do areálu bude z ulice Pražská třída ze zadlážděného prostoru před 

objektem. 

Z hlediska požadavků vyhlášky č.398/09 Sb. bude splněn požadavek na bezbariérový 

vstup do objektu. Dveře umožňují otevření 1400 mm a budou opatřeny madlem 

v dosažitelné výši 1080 mm.  

V objektu je v přízemí pro zdravotně postižené navržena bezbariérová kabina WC 

včetně zdravotně technických zařízení dle požadavků výše uvedené vyhlášky. 
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Osobní výtah bude mít parametry pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace v rozsahu dle vyhlášky č.369 /01 Sb. Šířka kabiny je 1100 mm a hloubka 1400 

mm, dveře budou automatické teleskopické, šířka 800 mm.  

V prostoru parkingu je vyhrazeno 1 stání pro zdravotně postižené.  

Charakter činnosti hasičského záchranného sboru neumožňuje zaměstnávat 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.4. Bezpečnost užívání stavby 
Na stavbě budou použité materiály povolené hygienickými předpisy a vyhláškami 

(prohlášení o shodě). 

2.5. Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení: Stavba bude provedena na pozemku investora č. 455/5, který 

vzniklý rozdělením pozemku 455/3. Staveniště tvoří mírně svažitý pozemek v sousedství 

sevřený dvěma místními komunikacemi. 

Přístup na staveniště bude zajištěn z místní komunikace Kutnohorská přímým 

vjezdem na staveniště – viz situace bližších dopravních vztahů. Současná situace dává 

dobré podmínky pro rozvinutí ZS. Pozemek nebude třeba využít v celé ploše pro 

rozvinutí ZS. 

Pro montážní práce bednění a betonářské výztuže, dopravě výplňového materiálu, 

usazení ocelových nosníku tvořící strop nad 3. a 4. NP, montáži ocelové konstrukce (dále 

jen OK) tvořící 5.NP a další výpomoci během výstavby je předpokládáno užití věžového 

jeřábu, přístup k objektu ze severní strany budovy.  

Staveniště bude oploceno s uzamykatelným vjezdem. V rámci obvodu staveniště 

bude zřízena deponie sejmuté ornice, ta bude použita ke konečným terénním úpravám. 

Přebytečná ornice bude po terénních úpravách odvezena na skládku. 

b) konstrukční a materiálové řešení:  

Zemní práce  

Před započetím veškerých zemních prací je nutné vytýčit stávající inženýrské sítě. 

Na stávajícím pozemku budou částečně odebrány nejsvrchnější vrstvy, které tvoří 

dle geologického průzkumu humusovitou vrstvu mocnosti 0,20 –0,30m. Výkop pro 

základy nepodsklepené části bude proveden jako nepažený se svislými stěnami. 

Stavební jámu pro suterén je třeba svahovat. Sklon 1,5:1 až 2:1. Při strojním hloubení 

dojde k nakypření, proto je třeba provést ruční začištění základové spáry. Základové 

pásy a patky budou provedeny dle výkresu základů.  

Základová spára bude dohutněna a pod základové patky a základové pasy bude 

proveden vyrovnávací podkladní beton tloušťky 100mm. Na základové pasy, patky a 
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zeminu v nepodsklepené části bude proveden násyp hutněný po vrstvách a bude 

nivelován na kótu -0,390mm od projektové nuly 0,000 = 244,00 Bpv. Mezi základové 

pasy a patky budou provedeny částečně výplňové zásypy, které budou hutněny po 

vrstvách.  

Základové konstrukce 

Na daném pozemku byl před započetím projektových prací proveden geologický 

průzkum a posouzení základových poměrů. 

Před zahájením zakládání je nutné provést převzetí základové spáry geologem. 

Doporučuje věnovat zvýšenou pozornost zhutnění základové spáry zásypových 

materiálů včetně provedení štěrkopískového polštáře. 

Pod souvislými stěnami jsou navrženy základové pasy, které jsou v místě napojení 

na 1.PP odskákány. Betonové sloupy jsou založeny na samostatných patkách. 

Základové patky v ose 7 jsou navrženy a naddimenzovány pro zatížení sloupy z druhé 

etapy výstavby CPS-HK. 

Základové patky, základové pasy budou armované. Napojení betonových 

nadzemních konstrukcí nad základy se zajistí trny z betonářské výztuže osazené předem 

v základech. 

Veškeré základové konstrukce se provedou z betonu B 20 (C16/20), podkladní 

vrstvy pod základy z betonu B 12,5 (C-/12,5). 

Nad základy bude proveden podkladní beton z pevnosti B 20 (C16/20). Prostupy 

pod základy pro veškeré instalace se zajistí předem osazením betonových chrániček. 

Přesné rozmístění nutno ještě koordinovat dle všech profesí. 

Pod základové konstrukce budou provedeny pásky pro uzemnění hromosvodu. 

Konstruk ční řešení 

CPS je tvořena kombinovaným systémem. Nosná část je tvořena železobetonovými 

sloupy a příčnými průvlaky. Ve 4. a 5.NP je nosný systém doplněn ocelovou konstrukcí 

stropu a v 5.NP je část střechy/stropu nesena ocelovými sloupy.  Průvlaky jsou na 

koncích vykonzolovány a spolu s železobetonovou deskou stropu (rozšířená pod 

obvodovou zdí) nesou výplňové obvodové zdivo. Zdi jsou v každém podlaží ztuženy 

železobetonovými věnci, tvořící rovněž konec železobetonové desky stropu. Suterénní 

stěny jsou celé pod terénem a jsou ztuženy středním betonovým věncem a sloupy. 

Stropní konstrukce v 1.PP – 2.NP/částečně 3.NP/  tvoří příčné ŽB průvlaky se stropní 

ŽB deskou. V části 3.NP a ve 4.NP je strop tvořen ocelovými příčnými nosníky 

opatřenými trapézovým plechem jako ztracené bednění a monolitickou betonovou 

deskou.  
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Veškeré železobetonové konstrukce budou provedeny z betonu B20 (C16/20), 

základové pasy z prostého betonu B15 (C12/15) a podkladní betony B7,5 (C-/7,5). 

Hodnoty viz PD, pro veškeré nosné části z konstrukčního betonu doporučuji použití 

betonu pevnosti alespoň C 20/25. 

Svislé konstrukce 

Obvodové výplňové stěny budou provedeny z cihelného zdiva Porotherm 40 P+D. 

V části krizového štábu a sekretariátu bude obvodová stěna provedena z tvárnic sys. 

IZO PLUS. Ty budou upraveny proražením dna, kde bude protažena betonářský výztuž 

R12 a systém bude zmonolitněn betonem. Podsklepená část objektu bude vyztužena 

středním betonovým věncem a sloupy. 

Příčky budou provedeny: 

z tvárnic Porotherm CV 14 tl. 150mm 

z tvárnic Porotherm 17,5 P+D tl. 200 mm 

ze sádrokartonu sys. Rigips  tl.100 a 150 mm 

Skladby SDK konstrukcí oddělující požární úseky budou provedeny dle stanov PO 

viz. část B z PD. 

Nosná konstrukce je tvořena také ocelovými a ŽB sloupy viz statika – ocel, beton. 

Ocelové sloupy budou natřeny požárním nátěrem  viz Protipožární zabezpečení stavby, 

část B z PD.  

Výtahová šachta je navržena železobetonová monolitická o tl. stěny 250mm. 

Střešní atiky budou vyzděny cihelným zdivem POROTHERM 17,5 P+D. 

V 1. PP budou provedeny podlahové kanály jako železobetonová konstrukce tl. 

150mm. 

Veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky nutno opatřit požárními 

ucpávkami a tmely, včetně podlahových kanálů.  

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická ŽB deska tl. 180 a 200 mm. Část 

stropní konstrukce, která tvoří rovněž střechu nad 4.NP, je navržena z příčných 

ocelových válcovaných profilů Is 714 a podélných válcovaných profilů IPE 240 a 360. 

Na ně je osazen trapézový plech jako ztracené bednění a monolitická betonová deska. 

Schodiště je navrženo schodnicové monolitické tl. 150 mm. Bude neseno 

železobetonovou konstrukcí výtahu, která v tomto případě bude působit jako vřeteno. 

Jako nadokenní a nadedveřní překlady budou použity systémové POROTHERM KP 7. 

Pouze u otvorů s větší světlostí otvoru budou použity ocelové válcované profily. 
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Ocelové profily konstrukce stropu budou opatřena požárním nátěrem, viz 

Protipožární zabezpečení stavby, část B z PD. 

Součástí skladeb podlah budou cementové potěry, na střešní konstrukci budou 

provedeny spádové betony /perlitbeton/ a betonové mazaniny. Ve všech těchto 

konstrukcích budou provedeny dilatační spáry.  

V prostoru kanceláří je možno nahradit betonovou mazaninu resp. celou skladbu 

podlahy, skladbou s použitím anhydridového samonivelačního potěru RIFLUX 

/RIGIPS/. 

Při prostupech mezi jednotlivými požárními úseky nutno provádět požární ucpávky 

a dotmelení viz Protipožární zabezpečení stavby, část B z PD. 

Střecha, terasy 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová nevětraná klasického pojetí. 

Povlaková krytina je tvořena folií z PVC SARNAFIL S 327 tl. 1.2mm, barva světle 

šedá, která je mechanicky kotvena k podkladu. Kotvení a všechny detaily budou 

provedeny dle technologických listů výrobce SIKA CZ s.r.o. 

Spádový perlitbeton bude mít přípustnou hmotnostní vlhkost 35% a bude dilatován 

po 6x6m. Jako tepelná izolace bude použita minerální vata ORSIL S tl. 100 + 50 mm. 

Všechny vrstvy střešního pláště budou oddilatovány od atik a všech prostupujících 

těles. 

Hydroizolace a izolace proti radonu 

Na podkladní beton bude provedena foliová izolace z PVC SARNAFIL G včetně 

podkladní a ochranné textilie proti zemní vlhkosti a proti radonu (střední radonové 

riziko). Izolace bude vytažena min. 200mm na svislé stěny a u suterénního zdiva nad 

terén. 

Veškeré prostupy do objektu budou plynotěsně utěsněny.  

Jako hydroizolace střech bude použita rovněž folie z  PVC  SARNAFIL S 327 tl. 

1,2 mm včetně podkladní textilie. 

Na sociálním zařízení a ve všech vlhkých provozech bude provedena stěrková 

hydroizolace AQUAFLEX vytažena min. 200mm na svislé stěny, ve sprchách min. 

2100mm po obvodě těsnící páska. 

Ve všech místnostech s podlahovou vpust bude podlaha vyspádována směrem k 

nim. 

Hydroizolace výtahové šachty a podlahových kanálů bude provedena z PVC 

SARNAFIL S 327 tl. 1,2 mm a bude chráněna před násypem nopovou izolací 

TEFOND. 
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Izolace proti hluku 

Podlahy v administrativní části jsou navrženy jako plovoucí z důvodu zamezení 

šíření hluku po konstrukcích. V podlahách je navržena minerální izolace ORSIL N proti 

kročejovému hluku tl. 25mm včetně obvodových pásků. V prostoru kanceláří budou 

betonové mazaniny pod sádrokartonovými příčkami proříznuty – dilatace s vložením 

izolačních pásků ORSIL NF 333.  

Ve všech  sádrokartonových konstrukcích bude vložena minerální zvuková          

izolace ORSIL L tl. min. 50mm a  bude provedeno dvojnásobné opláštění pro splnění 

požadavků na zvukovou izolací dle normy ČSN 73 0532. 

Protihluková opatření na rozvodech jednotlivých profesí jsou řešena v rámci 

profesí. 

Tepelné izolace 

Celý projektovaný objekt je navržen tak, aby tepelně vyhovoval technickým 

podmínkám ČSN 73 05 40 -4. 

Zateplení podlahové konstrukce v přízemí bude provedeno tepelnou izolací 

z izolačních desek ORSIL N tl. 50 mm. Suterénní zdivo a sokl budou navíc opatřeny 

tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu PERIMATE tl. 50. Nutno vložit mezi 

polystyren a folii separační folii. Polystyren pod soklovou omítkou bude se zdrsněným 

povrchem. 

Fasáda bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 

ORSIL TF tl. 50mm. Zateplení atik bude provedeno také minerální vatou tl. 50mm. 

Tepelná izolace v místě zaatikového žlabu bude provedena z minerální vaty ORSIL tl. 

50mm. 

Tepelná izolace střešní konstrukce bude řešena minerální vatou ORSIL S v tl. 

100+50mm.  Zateplení bude provedeno též ve fasádním systému LUXALON, kde bude 

na cihelném zdivu provedena izolace ORSIL TF tl. 50mm.  

Podlahy 

Podlahové povrchy jsou navrženy dle účelu místností, viz legendy místností na 

výkresech.  V prostoru schodiště, vstupní haly a chodeb bude položena keramická 

dlažba BOHEMIA GRES včetně soklu v=80mm. Na schodišti bude dlažba 

s protiskluznou úpravou. 

V prostorách hygienického zařízení a čajových kuchyněk bude provedena 

keramická dlažba RAKO s protiskluznou úpravou a soklem v=80 mm. 
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1. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
Jednotlivé dopravní trasy znázorňují dopravu veškerého materiálu, který je třeba 

dopravit pomocí nákladního auta nebo na návěsu. Jedná se o dopravu věžového jeřábu, 

bednících prvků, betonářské výztuže, čerstvé betonové směsi, zdících prvků, silo 

s maltovou směsí a prvků ocelové konstrukce. Bližší dopravní situace viz příloha P1. 

Trasa dopravy věžového jeřábu  
Tato dopravní trasa bude sloužit pro dopravu věžového jeřábu ze sídla realizační 

firmy VCES a.s., Vážní 456, Hradec králové na staveniště v ul. Kutnohorská, parcela č.  

455/5, K.Ú. Plačice, Hradec Králové. 

Doprava věžového jeřábu bude po částech na návěsu a na místě určení smontován 

pomocí autojeřábu.  

Trasa vede výjezdem z areálu firmy do leva po ulici Vážní až ke křížení s ulicí Velká. 

Kde vozidlo odbočí vlevo na danou komunikaci Velká (č. 2997), která následně přechází 

v ulici Pouchovská. Po této komunikaci se pojede až k odbočce na ulici Bulucká(č. 2997) 

kde se zahne do prava a následně ihned znovu do prava na silnici (č. 31). Za Labským 

mostem se silnice rozvětví, nutno se držet vpravo a sjet na silnici č. 35, po které se 

pokračuje až ke kruhovému objezdu. Na objezdu se sjede třetím výjezdem vpravo na 

silnici č. 11, po které se dojede na další dva kruhové objezdy, které se opustí druhým 

výjezdem vpravo a následně až na třetí v křížení s ulicí Pražská třída (č. 324), který se 

opustí druhým výjezdem. Po cca 300m vpravo od sjezdu z kruhového objezdu a odbočení 

na ulici Kutnohorská je vjezd na staveniště. 

Na trase není místo, které by znemožňovalo průjezd tahače s návěsem klasických 

rozměrů (max. délka 13,5 m; šířka 2,4m) a hmotnosti max. 24t. Není tedy zapotřebí 

zvláštních dopravních opatření ani doprovodných vozidel. 

 



25 
 

 

Obr. 1. Trasa dopravy věžového jeřábu [1] 

Trasa dopravy zdících prvků  
Zdící prvky budou dopravovány z nedalekého skladu stavebnin v Hradci Králové - 

Izomat ul. Pražská třída 691/11 Hradec králové, na staveniště v ul. Kutnohorská, parcela 

č.  455/5, K.Ú. Plačice, Hradec Králové.  

Trasa zdících prvků bude výjezdem vlevo z areálu stavebnin na místní komunikaci 

Pražská třída, po které se dojede až ke křížení s ulicí Kutnohorská. Zde se odbočí vlevo a 

následně ihned vpravo do vjezdu na staveniště. 

Doprava nebude činit žádným způsobem komplikace vzhledem k volbě dopravních 

prostředků a charakteru dopravovaného materiálu. Délka trasy 2,4 km, předpokládaná 

doba dopravy je 5 minut. 
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Obr. 2. Trasa dopravy zdících prvků [1] 

Trasa dopravy čerstvé betonové směsi 
Betonová směs bude dopravována autodomíchávači od dodavatele CEMEX se 

sídlem pobočky Pardubická ul., Plačice, Hradec Králové na místo stavby ul. Kutnohorská, 

parcela č.  455/5, K.Ú. Plačice, Hradec Králové. 

Trasa vede výjezdem od dodavatele po silnici Pardubická na křižovatku s ulicí 

Vlčkova, kde se odbočí vpravo opět na ulici Pardubická a následně ihned vlevo po ulici 

Pardubická kde se dojede ke kruhovému objezdu u Hypermarketu Albert. Zde se sjede 

prvním výjezdem a pokračuje se až ke křížení s ulicí Kutnohorská. Následně se odbočí 

vpravo a po několika metrech je vjezd na staveniště. Délka trasy 1,4 km, předpokládaná 

doba dopravy je 4 minuty. 
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Obr. 3. Trasa dopravy betonové směsi [1] 

Trasa dopravy prvků ocelové konstrukce a betonářské výztuže 
Bude sloužit pro dopravu daných ocelových prvků pro montážní práce na ocelové 

konstrukci ale i dopravu betonářské výztuže z firmy Ferona a.s., sídlem Hradec Králové, 

Vážní 847 na místo stavby ul. Kutnohorská, parcela č.  455/5, K.Ú. Plačice, Hradec 

Králové.  

Jedná se o náklad běžných rozměrů (max. délka návěsu 13,5; šířka 2,4m), hmotnosti 

(max. 24t), a tak není zapotřebí zvláštních dopravních opatření. Ocelové průvlaky IPE450 

délky 16,2 m budou přesahovat v zadní části návěsu o cca 2,6 m. Přesahující část 

ocelových průvlaků je nutno konec označit červeným praporkem o rozměrech nejméně 

300x300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou 

a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového 

tvaru a smějí být umístěny nejvýše 1,5 m nad vozovkou. 

Trasa povede ulicí výjezdem z areálu do prava po ulici Vážní až ke křížení s ulicí Kladská 

(č. 308), kde se odbočí vpravo. Pokračuje se až k dalšímu křížení s ulicí Víta Nejedlého 

(č. 11) kde se odbočí vpravo. Pokračuje se ke křížení s ulicí Okružní (č. 31) která následně 

přechází v ulici Pilnáčkova (č. 31). Za Labským mostem se silnice rozvětví, nutno se 

držet vpravo a sjet na silnici č. 35, po které se pokračuje až ke kruhovému objezdu. Na 
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objezdu se sjede třetím výjezdem vpravo na silnici č. 11, po které se dojede na další dva 

kruhové objezdy, které se opustí druhým výjezdem vpravo a následně až na třetí v křížení 

s ulicí Pražská třída (č. 324), který se opustí druhým výjezdem. Po cca 300m vpravo od 

sjezdu z kruhového objezdu a odbočení na ulici Kutnohorská je vjezd na staveniště.  

Délka trasy je 12 km, předpokládaná doba je 14 minut. 

  

Obr. 4. Trasa dopravy betonové směsi [1] 
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Časový objektový plán je zpracováván jako řádkový harmonogram, vycházející z cen 

za jednotlivé stavební objekty a produktivity práce dělníků stavební výroby. Nejmenší 

časová jednotka plánu je měsíc. 

Finanční objektový plán ukazuje, v návaznosti na časový plán, měsíční čerpání 

finančních prostředků v průběhu výstavby. 

Ceny jednotlivých stavebních objektů byly zjištěny dle technicko - hospodářských 

ukazatelů (THU). Propočet dle THU je přílohou č. P2b – Propočet stavby dle THU. 

Objektový časový a finanční plán je zpracován v programu Microsoft Office Excel a 

je přílohou č. P2a – Časový a finanční plán stavby – objektový. 

V této kapitole byl také zpracován týdenní a měsíční histogram pracovníků, který 

slouží k dimenzování objektů zařízení staveniště. Histogramy pracovníků jsou 

zpracovány také v příloze č. P2a – Histogram pracovníků. 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

1.1 Identifika ční údaje 
Název stavby: Centrální požární stanice v Hradci králové 

   Dále jen CPS-HK  

Místo stavby: Hradec Králové, Kukleny, č. par. 455/5 

Stavebník: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého 

kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec Králové 

Podrobnosti SO.01 Centrální požární stanice v Hradci Králové, 1. Etapa 

Zastavěná plocha: 536 m2 (bez podloubí) 

Plocha pozemku:  10 246 m2 

Výškové osazení: 0,000 m=244,000 m n. m. BPV 

Počet podlaží:  1x PP, 5x NP 

Hlavní účastníci výstavby: 

Stavebník: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého 

kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec Králové  

Kontaktní osoba: brig. Gen. Ing. František Mencl tel. 950 530 229 

Zodpovědný projektant: 

   ARTLINE, projektový a inženýrský ateliér, 

                        Na Fialce II, 163 00 Praha 6 

   Ing. arch. Jiří Kapusta 

   Tel. 224936204 

   E-mail: artline@artlinepraha.cz 
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Dělení stavby na stavební objekty: 

SO.01 – Hlavní budova – Centrální požární stanice v Hradci Králové, 1. Etapa 

Dělení stavby na inženýrské objekty: 

IO.01 – Kanalizační přípojka 

IO.02 – Vodovodní přípojka 

IO.03 – Přípojka plynu  

IO.04 – Přípojka VN 

IO.05 – Přípojka NN 

IO.06 – Venkovní elektrické rozvody 

IO.07 – Komunikace a zpevněné plochy 

IO.08 – Sadovnické úpravy 

1.2 Charakteristika stavebních objektů 
 

Objekt SO.01 

 Objekt je situován do prostoru vymezeném ulicí Pražskou a místní komunikací 

Kutnohorská, směr Plačice. Návrh územního plánu v oblasti Kuklen tvoří výchozí 

podmínky pro urbanistické řešení areálu CPS.  

Objekt graduje ve 4. podlaží s nástavbou pro umístění kondenzátoru. Areál je 

navržen na "zelené louce" v bezprostřední blízkosti navrhovaného kruhového 

objezdu, na který bude v budoucnu nasměrován výjezd vozidel k požárnímu 

zásahu. Objekt je na západě sevřen plánovanou rychlostní komunikací, na východě 

stávající místní komunikací směr Plačice a přilehlým autoservisem. Na jihovýchodě 

od areálu CPS je zrealizován hypermarket Albert. 

Pro připojení 1. etapy byl zvolen obousměrný provoz s vjezdem a výjezdem 

z místní komunikace Kutnohorská. Parkoviště je určeno pro zaměstnance s instalací 

závory a dorozumívacího zařízení. Parkovací stání mají kapacitu 12 míst, pro 

tělesně postižené je vyčleněno 1 stání.  

Přes ul. Pražskou je navržen přechod pro chodce s chodníkem umožňujícím 

příchod pěších do areálu.  
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Před objektem je navržen v rámci zpevněných ploch prostor pro kontejner na 

odpadky. 

Objekt 1. etapy požární stanice je obdélníkového půdorysu cca 37,300 x 13,500 

/ 15,700 m. 

Výstavba areálu je uvažována ve dvou etapách. 

Objekt IO.01 - Kanalizační přípojka  

Areál bude v 1. etapě napojen na jednotnou kanalizaci. Splašková kanalizace i 

dešťová kanalizace se střechy objektu a malého parkoviště před objektem budou 

napojeny na městskou jednotnou kanalizaci DN 500 v Pražské ulici. 

PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 

Vzhledem k tomu, že napojovací šachta jednotné městské kanalizace má kótu 

dna 243,07 m n. m. a 0,000 objektu 244,00 m n. m., není možné areál gravitačně 

odvodnit. 

Proto je uvažováno s přečerpáváním splaškových i dešťových vod. 

Přečerpávací stanice bude umístěna v suterénu objektu HZS. 

Parametry čerpací stanice: dále jen ČS 

WILO-D-FH 80-2,5 (2x3,01kW;3-400V); NÁDRŽ 150 l; Q=14,0l/sec; 

H=7,0m 

Napojení bude provedeno s ohledem na malou hloubku stávající šachty do dna. 

Přípojka jednotné kanalizace bude z PE DN 100 (110x6,3-SDR11). Položená bude 

v souběhu s vodovodem. 

Objekt IO.02 - Vodovodní přípojka  

Napojení CPS-HK 1. Etapa bude provedeno z křižovatky ulic Pražská a 

Kutnohorská přípojkou DN 150. Jedná se o litinový veřejný řad DN 300. Tlak 

v tomto řadu se pohybuje okolo 0,32 MPa. 

Vodovodní přípojka bude ukončena v objektu vodoměrnou sestavou DN 150 s 

vodoměrem SCHLUMBERGER FLOSTAR - M DN 100 Q = 120 m3/hod 

(Qmin = 0,02 l/sec; Qpož = 33 l/sec). Návrh přípojky je ovlivněn osazením 

hydrantů na areálovém vodovodu. 

Vodoměrná sestava DN 150 bude umístěna v 1.PP objektu v místnosti 0.04. 

Sestava se bude skládat z hlavního uzávěru DN 150, filtru DN 150, redukce 
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150/100, vodoměru, redukce 100/15, pryžového kompenzátoru DN 150, uzávěru 

DN 150, kontrolní vypouštění pro zpětnou klapku, zpětné klapky DN 150, uzávěru 

DN 150 a vypouštěcího kohoutu.  

Před hlavním uzávěrem bude provedena odbočka (neměřený rozvod) 

k doplňovacímu místu požární vody, které bude umístěno v garážích 2. etapy 

výstavby. V této etapě bude provedena pouze příprava potrubí DN 80 (v 1. NP), 

které bude u hranice mezi 1. a 2. etapou zaslepeno. 

Objekt IO.03 – Přípojka plynu   

Plynová přípojka bude dodávkou VČP od napojení na veřejný řad až po HUP. 

Nová přípojka bude zásobovat objekt HZS NTL zemním plynem. V objektu 

bude napojena kotelna a příprava TUV. 

Napojení na plyn bude provedeno na veřejný NTL DN 110 plynovod 

v křižovatce ulic Pražská a Kutnohorská.  

Přípojka DN 90 bude vedena napříč křižovatkou a dále po pozemku investora až 

k objektu, kde bude umístěn kiosk pro umístění HUP a měření. 

Pro měření spotřeby plynu je uvažováno s plynoměrem  ROMBACH G25 (0,25 

– 40 m3/hod), případně plynoměrem určeným plynárenskou společností.  

Plynová přípojka bude provedena z PE SDR11 90 x 8,2. Na potrubí bude 

uchycen signalizační vodič, který bude napojen na veřejný plynovod a ukončen 

v nice HUP.  Plynovod bude opatřen žlutou ochrannou fólií. 

Objekt IO.04 – Přípojka VN  

Přípojka VN bude zajištěna z místní distribuční sítě ČEZ. 

Začíná připojením do systému 35 kV zasmyčkováním na stávající kabelové 

vedení K 721 mezi transformační stanicí č. 1181 ARROW a č. 1270 OC Kukleny. 

Končí připojením do přívodních polí transformovny 35/0,4 kV. 

 

Základní údaje: 

 napěťová soustava:   3, 3 x 35 kV V, 50 Hz / IT 

 instalovaný příkon:   203 kW 

 předpokládaný transformátor: 300 kVA 
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Provedení přípojky VN: 

Stávající distribuční kabelové vedení rozvodného závodu bude přerušeno a 

osazeny spojky pro připojení nového kabelového vedení. Provedení přípojky bude 

odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-

52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení a ČSN 73 6005 - 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Všeobecně: 

Vzhledem k tomu, že dokumentace pro stavební povolení bude sloužit zároveň 

pro přípravu Smlouvy o úhradě podílu odběratele, bude současně předloženo: 

- předpokládaný termín zprovoznění transformátorové stanice, 

- originál prohlášení statutárního zástupce majitele objektu o budoucím zřízení 

bezúplatného věcného břemene ve prospěch ČEZ na vlastní transformátorové 

stanici a trasu 35 kV. 

Objekt IO.05 – Přípojka NN  

Přípojka NN je vedena z nově budované transformovny do rozvaděče RH v 1.PP 
budovy. 

Začíná připojením na rozvaděč NN, který je součástí transformovny a obsahuje 
kromě rozjištění na dvě samostatné větve také distribuční měření ČEZ. 

Končí připojením na přívod rozvaděče RH. 

Základní údaje: 
 napěťová soustava:  3 + PE + N, 3 x 400/230 V, 50 Hz / TN - C - S 
 instalovaný příkon:  203 kW 
 současnost   0,8 
 maximální příkon:  162 kW 

Provedení přípojky NN: 
Na vývody z rozvaděče NN, který je součástí transformovny a obsahuje kromě 

rozjištění na dvě samostatné větve také distribuční měření ČEZ, v transformovně, 
jsou připojeny kabely CYKY 150 + 70. 

Kabely budou vedeny pod parkovištěm a u vstupu do objektu v kabelových 
chráničkách. Ve volném terénu v prostém výkopu. 

Provedení přípojky bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické 
instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – 
Elektrická vedení a ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
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Objekt IO.06 – Venkovní elektrické rozvody  

Jedná se o venkovní osvětlení a vývod pro elektrickou závoru u příjezdu na 

parkoviště. 

Začíná přívodním kabelem z rozvaděče RH a končí jednotlivými vývody včetně 

venkovních svítidel. 

Základní údaje: 

 napěťová soustava:  3 + PE + N, 3 x 400/230 V, 50 Hz / TN - S 

 instalovaný příkon:  2,5 kW 

 současnost   1 

Napájeno z nezajištěné spotřeby. 

Celkové provedení: 

Osvětlují se přístupové cesty a parkoviště. Pro venkovní osvětlení jsou užita 

ARGO II, č.5.0572-HPM 125W E27. 

Napájení z rozvaděče RH, třífázovým rozvodem, ovládáno přepínačem A / 0 / R. 

V automatickém provozu je vývod spínán hodinami s denním režimem. 

Napájení závory je v této etapě vedeno na obě strany vozovky, aby bylo možné 

v budoucnu alternativní umístění této závory. 

Objekt IO.07 – Komunikace a zpevněné plochy  

Situační řešení: 

Parkoviště je navrženo pro zaměstnance a pro návštěvníky. Jedné se celkem o 11 

vyznačených kolmých stání a 1 stání pro tělesně postižené. Současně manipulační 

vozovka umožňuje příjezd vozidel obsluhy trafostanice. 

Objekt je na pěší trasy připojen novým chodníkem š. 2,0 m na stávající chodník 

podél ulice Pražské, přes kterou je navržen přechod pro chodce. Je řešen dle 

vyhlášky jako bezbarierový, s úpravou pro nevidomé a slabozraké. 

Součástí chodníků je chodníková úprava podloubím na jižní části budovy. 

S komunikací je propojen chodníkem š. 1,5 m, který je na konci rozšířen pro 

odstavení odpadního kontejneru. 

Zpevněna v chodníkovém provedení je plocha kolem hydrantu na přípojce 

vodovodu. 

Součástí zpevněných ploch je okapový chodníček š. 50 cm z betonových dlaždic 

50/50/5 osazených do betonového lože, v místě pokračování výstavby do písku. 
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V rozjezdovém oblouku je situován štěrbinový žlab dl. 8,0 m, řešící stávající 

odvodnění. 

Před vlastní parkovací plochou je situována zvedací závora s pilířkem na pravé 

straně. Před ním je sloupek s dorozumívacím zařízením spojeným se stálou službou 

v pozemním objektu. 

Návrh konstrukce:  

Složení konstrukcí je patrné z výkresu Vzorové příčné řezy.  

Konstrukce příjezdové komunikace: 

  80 mm obalované kamenivo OKS I 80 
lomové výsivky 15-20 kg/m2             

150 mm mechanicky zpevněné kamenivo       
180 mm štěrkodrť   ŠD 180    
410 mm celkem 

Konstrukce příjezdové komunikace byla nadimenzována dle Katalogu vozovek 

pozemních komunikací (TP 78). Podkladem byl katalogový list NN 6-4. Jedná se o 

komunikaci třídy dopravního zatížení VI, návrhové úrovně porušení vozovky D1. 

Jedná se o komunikaci charakterizovanou jako velmi lehkou, s průměrnou denní 

intenzitou do 15 TNVk Nepředpokládá se parkování nákladních vozidel, pouze 

ojedinělý příjezd nákladního vozidla obsluhy – stěhováci, popeláři, hasiči. Katalog 

počítá zatížení nápravy návrhového vozidla 100kN.  

Komunikace je na pravé straně lemována betonovými obrubníky, na levé straně 

je bez obrubníků. 

Připojení na stávající komunikaci se provede s odfrézováním stávajícího krytu 

v šířce cca 30 cm, a přetažení nového krytu přes stávající konstrukci. Spára se 

vyztuží výztužnou geotextilií do asfaltů. 

Konstrukce parkoviště z vibrolisované dlažby: 

  80 mm vibrolisovaná (zámková) dlažba DL I,80   
  30 mm podkladní lože pod dlažbu                        

lomové výsivky 15 kg/m2 
200 mm štěrkodrť ŠD 200                                                               
100 mm štěrkopísek ŠP 100     
410 mm celkem 

Konstrukce parkoviště je navržena dle Katalogu vozovek pozemních 

komunikací s dlážděnými kryty (Doplněk k TP 78) katalogový list PB-2. 
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Parkovací plochy jsou lemovány betonovými obrubníky, na rozhraní 

s asfaltovou komunikací je zapuštěný obrubník. 

V případě, že bude pláň komunikace založena na sprašové vrstvě, bude nutné 

provést úpravu zeminy, min. odvodňovací vrstvu ze štěrkopísku v tl. 15 cm, nejlépe 

výměnu spraší za zeminu vhodnou do aktivní zóny komunikací, a to v zářezu min. 

tl. 30 cm.    

Konstrukce chodníků: 

  60 mm vibrolisovaná (zámková) dlažba DL I,60    
  30 mm podkladní lože pod dlažbu                         
150 mm drcené kamenivo fr. 8-16,  ŠD 150                                       

            240 mm celkem 

Dlažba chodníků bude v barevném provedení, s vyznačením vodorovného 

dopravního značení stání z odlišné barvy. Na rozhraní chodníku a sadových úprav 

se osadí záhonový obrubník s převýšením 5 cm, nebo zapuštěný do úrovně 

chodníku. 

Okapový chodník se provede z betonových dlaždic osazených do betonového 

lože. Na straně kde se bude s výstavbou pokračovat, se osadí do pískového lože. 

Plochy pojížděné osobními vozidly jsou lemovány betonovými obrubníky 

150/250/1000 s převýšením 120 mm. Parkovací plochy budou odděleny od 

manipulační vozovky betonovými obrubníky 100/250/1000 zapuštěnými do úrovně 

okolních ploch, nebo s převýšením 20 mm. Chodníky na přechodu do terénu budou 

lemovány beton. obrubníky  80/200/500 s převýšením 50 mm. Obrubníky budou 

osazeny do betonového lože s opěrou z betonu B12,5.  Provedení obrubníků a jejich 

kvalita musí odpovídat technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních 

komunikací. 

Odvodnění: 

Odvodnění vlastní parkovací plochy areálu je zajištěno výsledným sklonem do 

uliční vpusti připojené na novou kanalizaci.  

Stávající mělký příkop podél místní komunikace je převeden přes příjezdovou 

komunikaci betonovými štěrbinovými žlaby. Tím se vyloučilo provedení 

propustku, jehož realizace by vyvolala oboustranné značné prohloubení příkopu. To 

by se mohlo projevit i ve vedení inženýrských sítí. Toto řešení bylo kladně 
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konzultováno telefonicky se zástupcem správce komunikace. Před i za žlabem se 

zpevní příkop betonovými tvárnicemi uloženými do betonového lože. 

Chodníky jsou vyspádovány do terénu. 

Vlastní kanalizace je řešena v samostatné projektové dokumentaci.  

V případě vynuceného odchýlení se od PD nutno konzultovat 

s projektantem, investorem a statikem. 

Maximální pozornost je nutné věnovat provedení zemních prací, s ohledem na 

dobu provádění.  Důležité je rovněž hutnění zásypů podél pozemního objektu pod 

chodníky a okapovými chodníčky.  

Projektant zdůrazňuje na nutnost zpevněných staveništních ploch a komunikací.  

Doprava v klidu: 

Výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 – Projektování místních 

komunikací. 

Celková potřeba pro 1. Etapu – část A výstavby objektu je 12 parkovacích míst. 

Z toho je pro zdravotně postižené navrženo 1 parkovací stání. 

Celkem je na vlastním pozemku vyřešeno 12 parkovacích míst a manipulační 

prostor ČEZ, a.s. 

Zbývající parkovací místa budou zrealizována v rámci 1.etapy – část B a 2.etapy 

výstavby objektu. 

Objekt IO.08 – Sadovnické úpravy  

Hlavním smyslem sadovnických úprav okolí nově budovaného areálu Požární 

stanice je dotvoření tohoto prostoru výsadbou vhodných dřevin tak, aby došlo 

k nenásilnému začlenění objektu do okolního prostředí s využitím stávající břízy a 

vytvoření funkční zelené hmoty. 

Cílem je maximální využití všech nezpevněných ploch pro zeleň. 

Situování budoucích výsadeb je limitováno zejména provozními požadavky a 

vedením inženýrských sítí - jejich ochrannými pásmy, ve kterých lze sázet pouze 

keře, či náhrady trávníků. Vysoké dřeviny nesmí bránit rozhledu při výjezdu na 

hlavní komunikaci, navržené stromy musí mít korunu nasazenou ve výšce 3 – 

3,5 m, pro možnost podhledu. 
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Podstatným faktorem půdorysně prostorové dispozice výsadeb je co 

nejjednodušší údržba sadovnicky upravených ploch, které budou členěny na 

trávníky a záhony pro výsadbu dřevin – převážně nízkých dekorativních keřů, a to 

v celistvých - snadno udržovatelných plochách.  

Vyšší dřeviny – stromy i keře budou užity zejména po obvodu areálu – tedy ve 

2. etapě výstavby, coby opticko a hygienicko-izolační clona.  

K výsadbě jsou užity jak dřeviny listnaté, tak i stálezelené a jehličnaté, pro 

dosažení efektu celoročního působení. 

1.3 Charakteristika staveniště 

Stavba bude provedena na pozemku investora, který je v současnosti využívám 

jako zemědělská půda a je nutno ho vyjmout z ZPF. Staveniště tvoří mírně svažitý 

terén v sousedství místní komunikace. Přístup na staveniště bude zajištěn z místní 

komunikace přímým vjezdem na staveniště.  

Současná situace umožňuje rozvinutí zařízení staveniště, které bude rozvinuto 

po obvodu staveniště.  

Na staveništi je předpokládáno užití věžového jeřábu. Staveniště bude oploceno 

s uzamykatelným vjezdem. Pozemek č 455/5 se nachází v Hradci Králové 

v katastrálním území Plačice; 721212. V minulosti nebylo toto území zastavěno.  

Na pozemku se nacházejí stávající i nově navržené podzemní sítě, jejich 

umístění je zaneseno ve výkrese situace a je nutné tyto sítě respektovat. 

 Byl proveden hydrogeologický průzkum pozemku, který je zpracován 

v samostatném dokumentu. Pozemek není poddolován. Hladina podzemní vody je 

mimo dosah základových konstrukcí.  Tloušťka ornice na pozemku je cca 0,20-

0,30m. V prostoru staveniště není zapotřebí kácení vzrostlých stromů, ani prořezání 

náletové zeleně. Území určené pro výstavbu není nijak komplikované prostorem 

nebo dopravní situací, plochy jsou dostačující k rozvinutí ZS. Podmiňující investicí 

pro zahájení stavby CPS-HK je vybudování nové transformační stanice. Plocha 

staveniště je 10 246 m2. 
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2. ETAPA HRUBÉ SPODNÍ STAVBY  

2.1 Příprava území 
Před zahájením sejmutí ornice se musí, pozemek oplotit pozemek. Před 

započetím veškerých zemních prací je nutné také vytýčit stávající inženýrské sítě. 

Nové oplocení bude nejprve zaměřeno a následně zhotoveno. Oplocení objektu 

bude po dokončení stavby odebráno a bude vytvořeno stávající oplocení dle potřeb 

investora. Stávající oplocení nebude potřeba zhotovit v takovém rozsahu, jako bude 

oplocení staveniště.  

2.2 Zemní práce 
Na stávajícím pozemku budou částečně odebrány nejsvrchnější vrstvy, které 

tvoří dle geologického průzkumu humusovitou vrstvu mocnosti 0,20 – 0,30 m. 

Sejmutá ornice bude uložena na deponii v rámci staveniště, který bude následně 

použita k terénním úpravám území.  

Výkop pro základy nepodsklepené části bude proveden jako nepažený se 

svislými stěnami. Stavební jámu pro suterén je třeba svahovat. Sklon 1,5:1 až 2:1. 

Při strojním hloubení dojde k nakypření, proto je třeba provést ruční začištění 

základové spáry. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Základové pásy a 

patky budou provedeny dle výkresu základů. Sjezdová rampa do jámy bude 

zhotovena směrem na západ. 

Základová spára bude ručně začištěna a zhutněna, pod základové patky a 

základové pasy bude proveden vyrovnávací podkladní beton tloušťky 100mm. Na 

základové pasy, patky a zeminu v nepodsklepené části bude proveden násyp 

hutněný po vrstvách a bude nivelován na kótu –0,390 mm od projektové nuly (0,000 

= 244,00 B.p.v.). Mezi základové pasy a patky budou provedeny částečně výplňové 

zásypy, které budou hutněny po vrstvách. Jáma bude zajištěna zábradlím proti pádu 

osob. 

Odvážená zemina bude uložena na mimostaveništní skládku. Při výjezdu ze 

staveniště bude zhotovena z betonových panelů plocha pro mytí kol vozidel 

vyjíždějících ze staveniště. Plocha bude odvodněna přes šachtu pro usazení hrubých 

nečisto a přes odlučovač ropných látek. Dále bude voda vypouštěna do staveništní 

kanalizace 

 Po provedení výkopových prací bude základová spára převzata geologem. 
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Výkaz výměr 

Plocha skrývky   6055 m2 

Skrývka ornice   6055x0,3 = 1816,5m3 
Stavební jáma   16,22,1x14,15x4,08 = 936,5m3 

Pracovní četa 

• Řidič strojů  4x 

• Geodet a pomocník 
• Pomocní dělníci 5x 

• Řidiči sklápěčů  4x 
Strojní sestava 

• Tatra 8x8 – jednostranný sklápěč 3x 
• Dozer Liebherr PR 726 litronic 
• Kolový nakladač Liebherr L524 

• Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
• Rypadlo Liebherr R936 

Pracovní pomůcky 

• Lopaty 

• Vibrační pěch 
• Drobné dílenské nářadí 
• Nivelační přístroj s latí 

Časová náročnost 

Doba trvání zemních prací je 68 dní. Započetí skrývky ornice je pouze závislé na 

předání staveniště. 

Kvalita 

Vstupní kontrola:  Kontrola staveniště 

     Kontrola stávajících inženýrských sítí 

     Kontrola PD 

Mezioperační kontrola:  Kontrola mocnosti skrývky ornice 

     Kontrola hloubky a rozměrů stavební jámy 

     Kontrola rovinnosti výkopu 

     Kontrola svahování 

     Kontrola skladování ornice a zeminy 
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Výstupní kontrola:  Kontrola rozměrů a hloubky stavební jámy 

     Kontrola rovinnosti základové spáry 

     Kontrola svahování výkopu 

     Kontrola zajištění stavební jámy 

BOZP 

Pracovníci budou seznámeni s technologickými postupy a s pravidly BOZP a 

možnými riziky při práci ještě před zahájením zemních prací. Bude provedeno 

bezpečnostní školení všech pracovníků účastnících se procesu a bude proveden 

zápis do stavebního deníku s prezenční listinou. 

Všichni pracovníci budou povinni používat ochranné a bezpečnostní pomůcky 

a to: ochranný pracovní oděv, pracovní obuv s vyztuženou špičkou, ochranné 

rukavice, reflexní vestu a přilbu. 

Největším rizikem při provádění zemních prací je pád do výkopu a zranění 

strojem v provozu. Stavební jámu je nutno označit a zabezpečit zábradlím proti 

pádu osob. Před zraněním strojem je nutno dbát opatrnosti jak od strojníka nebo 

řidiče tak i především osob pohybujících se po staveništi. 

Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodržovat tyto následující právní 

předpisy: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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) 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

− 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 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 

2.3 Základové konstrukce 
Na daném pozemku byl před započetím projektových prací proveden geologický 

průzkum a posouzení základových poměrů.  

Před zahájením zakládání je nutné provést převzetí základové spáry geologem. 

Doporučuje věnovat zvýšenou pozornost zhutnění základové spáry zásypových 

materiálů včetně provedení štěrkopískového polštáře. 

Pod souvislými stěnami jsou navrženy základové pasy, které jsou v místě 

napojení na 1.PP odskákány. Betonové sloupy jsou založeny na samostatných 

železobetonových patkách. Základové patky v ose 7 jsou navrženy a 

naddimenzovány pro zatížení sloupy z druhé etapy výstavby CPS-HK. 

Základové patky, základové pasy budou armované. Napojení betonových 

nadzemních konstrukcí nad základy se zajistí trny z betonářské výztuže osazené 

předem v základech. 

Veškeré základové konstrukce se provedou z betonu C 16/20, podkladní vrstvy 

pod základy z betonu C -/12,5. 

Nad základy bude proveden podkladní beton z betonu C 16/20. Prostupy pod 

základy pro veškeré instalace se zajistí předem osazením betonových chrániček. 

Přesné rozmístění nutno ještě koordinovat dle všech profesí. 

Pod základové konstrukce budou provedeny pásky pro uzemnění hromosvodu a 

vyvedeny nad terén k dalšímu napojení. 

Základové konstrukce a podkladní beton nutno odizolovat od konstrukcí spodní 

stavby a v nepodsklepené části od sloupů a výplňového zdiva. Hydroizolace bude 

použita PVC SARNAFIL S327 tl. 1,2 mm. 

Výkaz výměr  

Betonová směs  161,98 m3  
Ocel   19,44 t 
Bednění   192,5 m2 

Štěrkopísek  76,44 m3 
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Hlavní technologický postup 

• Zhutnění štěrkopískového podsypu 

• Zhotovení podkladního betonu 
• Zhotovení bednění základových patek  
• Vyztužení základových patek 

• Betonáž a hutnění směsi 
• Odbednění 

• Ošetřování betonu, základových patek 
• Zásyp základových patek a zhutnění zásypu 

• Zhotovení prvních sloupů, vč. bednění, armování, betonáže a ošetřování 
(styk se základovou patkou) 

• Bednění zákl. pasů 

• Výztuž zákl. pasů 
• Betonáž a hutnění zákl. pasů 
• Odbednění 

• Ošetřování betonu zákl. pasů 
• Zásyp do výšky -0,540 a zhutnění zásypu 

• Vyrovnání štěrkopískovou drtí pod základovou desku 
• Pokládka tepelné izolace pod základovou desku 

• Betonáž a hutnění základové desky 
• Ošetřování betonu, základové desky 

Návrh pracovníků 

• Geodet a pomocník  
• Betonář  3x 

• Ocelář  3x 
• Tesař  3x 

• Pomocní dělníci 6x 
• Řidič  2x 

Návrh strojní sestavy 

• Liaz 151.270 K-J-nosič kontejnerů 
• Tatra 8x8-jednostranný sklápěč 

• Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
• Smykový nakladač CATTERPILLAR 277C 

• Ježkový vibrační válec Bomag BMP 851 
• Vibrační pěch Wacker BS50-2plus 
• Vibrační deska Bomag BPR 25/50 
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Pracovní pomůcky 

• Ponorný vibrátor  2x 

• Vibrační lišta 
• Vodováha, olovnice, pásmo, metr 
• Lopaty 

• Nivelační přístroj s měřící latí 
• Úhlová bruska 

• Drobné nářadí 

Ochranné pomůcky 

• Pracovní oděv, reflexní vesty 
• Pevná pracovní obuv 
• Ochranná přilba a rukavice 

Časová náročnost 

Doba trvání základových prací je 91 dnů. Zhotovení základový konstrukcí budou 

započato po provedení stavební jámy, začištění zhutnění základové spáry. 

Kvalita 

Vstupní kontrola:  Kontrola PD 

     Kontrola základové spáry 

     Kontrola rozměrů výkopů 

     Kontrola výšky a rovinnosti výkopu 

     Kontrola únosnosti podkladu 

     Kontrola materiálu 

Mezioperační kontrola:  Kontrola klimatických podmínek 

     Kontrola provedení bednění (celistvost, správnost) 

     Kontrola výztuže 

     Kontrola ukládání betonu 

     Kontrola hutnění betonu 

     Kontrola betonu (sednutí kužele, odběr vzorků) 

Výstupní kontrola:  Kontrola geometrických rozměrů 

     Kontrola rovinnosti 

     Kontrola povrchu a pevnosti betonu 
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BOZP 

Pracovníci budou seznámeni s technologickými postupy a s pravidly BOZP a 

možnými riziky při práci ještě před zahájením prací na základových konstrukcích. 

Bude provedeno bezpečnostní školení všech pracovníků účastnících se procesu a 

bude proveden zápis do stavebního deníku s prezenční listinou. 

Všichni pracovníci budou povinni používat ochranné a bezpečnostní pomůcky 

a to: ochranný pracovní oděv, pracovní obuv s vyztuženou špičkou, ochranné 

rukavice, reflexní vestu a přilbu. 

Největším rizikem při provádění prací na základových konstrukcích při 

používání strojů a nástrojů. Veškeré stroje a nástroje jsou povinni mít platnou 

revizní prohlídku. Během používání věžového jeřábu nesmí být pod přenášeným 

břemenem pohyb osob. 

Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodržovat tyto následující právní 

předpisy: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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) 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

− 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 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 



50 
 

2.4 Konstrukce spodní stavba vč. hydroizolace 
Povlaková hydroizolace bude tvořena PVC folii SARNAFIL S 327 tl. 1,2 mm. 

Nejprve bude provedena izolace na vodorovném podkladu, následně po vyzdění 

zdiva v 1.PP bude zpětným spojem napojeno pokračování ve svislém směru kde 

bude dále HI napojena na nepodsklepenou část pod 1.NP. Hydroizolace bude 

oboustranně chráněna textilií. Stěny 1.PP budou následně zaizolovány XPS 

PEROMATE tl. 50mm a vše zasypáno a zhutněno do výšky -0,520  

Sloupy v 1.PP budou betonovány z betonu C16/20 s pracovní spárou, kterou 

bude tvořit ŽB ztužující věnec s výškovou kótou spodní hrany -2,180 a výškou 

věnce 200mm. Do této výšky -2,180 je nutno vybetonovat všechny sloupy vč. 

doplňkových ztužujících sloupků a také vyzdít výplňové zdivo mezi sloupy. Po 

provedení středního ztužujícího věnce je možné pokračovat až pod druhý ztužující 

věnec, který má kótu spodní hrany -0,450 m. 

Výtahová šachta je tvořena jako ŽB monolitická konstrukce s tloušťkou steny 

250 mm na základové konstrukci o rozměrech 2,8 x 2,3 m a vysoké 400 mm 

s výškovou kótou dolní hrany základu -5,400. Šachta bude tvořit zároveň vřeteno 

pro ŽB monolitické schodiště. 

Veškeré prostupy ve stěnách spodní stavby nutno koordinovat s jednotlivými 

profesemi. 

Po zhotovení a odbednění svislých konstrukcí spodní stavby může být 

provedena stropní deska nad 1.PP. Nejprve bude provedeno bednění stropu 

následně vyztužení stropní desky. Po vyztužení může být zahájena betonáž. 

Všechny betonové konstrukce musejí být dostatečně zhutněny (Sloupy a věnec-

ponorným vibrátorem, deska-vibrační latí, příp. ponorným vibrátorem). 
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Výkaz výměr 

Plocha HI   167 m2 + 216 m2 

Beton sloupy    7,75 m3 

Ocel. výztuž sloupy  1,16 t 
Bednění sloupy   73,4 m2 

Výplňové zdivo Porotherm 173,48 m2 

Beton věnec   4,06 m3 + 7,1 m3 

Ocel věnec   0,41 t + 0,71 t 
Bednění strop   174,88m2 

Hlavní technologický postup 

• Důkladné očištění podkladního betonu a natažení ochranné textilie pod 
sloupy 

• Natažení vodorovné HI z PVC s přesahem pro následné napojení pod 
sloupy, zatmelení kolem prutů a ochrana před znečištěním pro další 
napojení HI folie 

• Zhotovení bednění sloupů, vyarmování a následná betonáž 

• Odbedněn po dosažení 50% pevnosti 
• Důkladné očištění zbylé plochy podkladního betonu bez HI, natažení 

ochranné textilie, pokládka a svaření PVC folie s napojením na stávající 
HI pod sloupy, přesah ke svislému napojení zpětným spojem alespoň 
200mm  

• Po přezkoušení všech spojů pokládka vrchní ochranné textilie a důkladná 
ochrana přesahů pro napojení svislé HI 

• Pokládka tepelné izolace podlahy (bude sloužit jako ochrana před 
mechanickým poškozením povlakové HI) 

• Založení první řady výplňového zdiva 

• Betonáž mazaniny C 16/20 tl. 80 mm vyztužené sítí 

• Vyzdění výplňovým zdivem do výšky -2,180 

• Zhotovení ŽB středového věnce 

• Následné vyzdění pod druhý ztužující věnec ve výšce -0,450 

• Napojení svislé HI s následnými ochrannými textiliemi 

• Izolace vnější stěny XPS PEROMATE tl. 50mm 

• Zhotovení ŽB věnce, který je součástí stropní kce nad 1.PP 

• Zásyp stěn spodní stavby s postupným hutněním 

• Odbednění stropu po dosažní požadované pevnosti 
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• Bednění, armování a betonáž výtahové šachty a schodiště s napojením na 
stropní konstrukci 

• Odbednění výtahové šachty a schodiště po dosažení požadované pevnosti 
betonu 

Návrh pracovníků 

• Geodet a pomocník  
• Betonář   3x 
• Ocelář   3x 

• Tesař   3x 
• Pomocní dělníci 6x 

• Řidič   2x 
• Řidič (obsluha autočerpadla) 1x 
• Jeřábník   1x 

Návrh strojní sestavy 

• Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C 

• Autočerpadlo S 31 XT- (Stetter ostrava) 
• Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

• Liaz 151.270 K-J-nosič kontejnerů 
• Ponorný vibrátor 2x, vibrační lišta 1x 
• Silo s maltovou směsí 

• Kontinuální míchačka 
• Plastové kontejnery na maltovou směs 200l 

• Věžový jeřáb 
• Ponorný vibrátor 

• Vibrační lišta 
• Pila na tvárnice 

Pracovní pomůcky 

• Lopaty, smetáky  
• Drobné nářadí 

• Kolečka 
• Vodováha, olovnice 

• Nivelační přístroj s měřící latí 
• Úhlová bruska 
• Pomocné lešení 

• Horkovzdušné nářadí pro svařování PVC 
• Vrtací kladivo  
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Časová náročnost 

Doba trvání hrubé spodní stavby je 60 dní. Započetí výstavby spodní stavby od 

základu výše je závislé na dokončení základové desky. 

Kvalita 

Vstupní kontrola:  Kontrola PD 

Kontrola předchozích ŽB konstrukcí (rovinnost, 

rozměry) 

     Vizuální kontrola povrchu 

     Kontrola materiálu 

Mezioperační kontrola:  Kontrola klimatických podmínek 

     Kontrola provedení bednění (celistvost, správnost) 

     Kontrola výztuže (krytí, rozměry, kotevní délky) 

     Kontrola izolace (celistvost spojů) 

     Kontrola ukládání betonu 

     Kontrola Hutnění betonu 

     Kontrola betonu (sednutí kužele, odběr vzorků) 

 

 

Výstupní kontrola:  Kontrola geometrických rozměrů 

     Kontrola rovinnosti  

     Kontrola pevnosti betonu 

     Kontrola zajištění stavební jámy 

BOZP 

Pracovníci budou seznámeni s technologickými postupy a s pravidly BOZP a 

možnými riziky při práci ještě před zahájením prací. Bude provedeno 

bezpečnostní školení všech pracovníků účastnících se procesu a bude proveden 

zápis do stavebního deníku s prezenční listinou. 

Všichni pracovníci budou povinni používat ochranné a bezpečnostní pomůcky 

a to: ochranný pracovní oděv, pracovní obuv s vyztuženou špičkou, ochranné 

rukavice, reflexní vestu a přilbu. 
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Největším rizikem při provádění prací na spodní stavbě je zranění strojem 

v provozu, pád z lešení nebo betonářské lávky, manipulace s nářadím. Před 

zraněním strojem je nutno dbát opatrnosti jak od strojníka nebo řidiče tak i 

především osob pohybujících se po staveništi. Během používání věžového jeřábu 

nesmí být pod přenášeným břemenem pohyb osob. 

Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodržovat tyto následující právní 

předpisy: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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) 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

− 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 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 

3. ETAPA HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY  

3.1 Nosné konstrukce vrchní stavby 
Etapa hrubé vrchní stavby bude obsahovat svislé (ŽB sloupy, výplňové zdivo, 

příčkové zdivo) a vodorovné nosné konstrukce (ŽB strop s příčnými průvlaky).  

Ve 4. a 5.NP je nosný systém doplněn o ocelovou konstrukci stropu. Část stropní 

konstrukce nad 3.NP tvoří zároveň střechu nad touto částí, bude zhotovena 
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z ocelových válcovaných profilů IS 714 a podélných válcovaných profilů IPE 240 a 

360. Na které je osazen trapézový plech, který bude tvořit zároveň funkci 

ztraceného bednění, které bude zmonolitněno ŽB deskou.  

Konstrukce střechy nad 4. NP je doplněna o ocelovou konstrukci střechy 

s obloukovými nosníky, kde jsou hlavním nosným prvkem právě příčné vazníky, 

které jsou částečně uloženy na betonových sloupech a některé konce vazníků jsou 

vykonzolovány a některé jsou obloukově stočeny až na úroveň podlahy. 

Nástavba 5. NP je ocelová konstrukce pro umístění kondenzátoru. Nástavba je 

z tenkostěnných profilů, je zatížená pouze klimatickými vlivy a sama sebou. 

Horizontální stabilita je zajištěna ztužidly v každé stěně. Krytiny je tvořena 

trapézovým plechem, zajištuje také horizontální stabilitu konstrukce. 

 

Výkaz výměr: 

Výplňové zdivo Porotherm (celkem)  796,4 m2 

Výplňové tvárnice IZO PLUS (celkem)  148 m2 

Příčkové zdivo Porotherm CV 14  484,1 m2 

Příčkové zdivo Porotherm 17,5 P+D  207,43 m2  

Objem betonu sloupy (celkem)   40,26 m3 

Objem betonu stropy (celkem)   468,57 m3 

Objem betonu výtahová šachta   38,98 m3 

Objem betonu schodiště    12,13 m3 

Hmotnost výztuže (celkem)   85,025 t 

Plocha sloupy (jedno podlaží)   141,36 m2 

Plochy strop (jedno podlaží)   721,53 m2 

Hlavní technologický postup  

Zhotovení ŽB sloupů 

Bednící systém PERI QUATTRO bude použit na vytvoření ŽB sloupů. Nejprve 

se bednění sestaví na zpevněné ploše staveniště a následně se umístí na přesnou 

polohu. Poté se provede vyarmování sloupu a zkontroluje se umístění výztuže, 

následně můžeme bednění uzavřít. Poté můžeme začít s betonáží pomocí badie a 

věžového jeřábu, čerstvá betonová směs bude dovážena autodomíchávači. Po 

dosažení 50% pevnosti můžeme odbednit ŽB stěnu a musíme konstrukci ošetřovat 
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kropením proti nadměrnému vypařování vody, případné zakrytí folií nebo 

geotextilií. 

Zhotovení stropní desky 

Montáž čtyř prvkového bednění začneme nasazením křížových hlav na stojky. 

Ty se zajistí klapkou, následně se usadí do trojnožek a vysunou do předpokládané 

výšky a provede se zavětrování MRK rámy. Usadíme sekundární nosníky a 

umístíme pomocí pracovních vidli do křížových hlav. Kolmo na osy hlavních 

nosníků osadíme nosníky primární a umístíme překližkové desky a zajistíme 

hřebíky. Průvlaky budou vybedněny pomocí průvlakových rámů UZ nebo 

bednícímí kleštěmi. Podepření bude pomocí bednících nosníků stejně jako u plochy 

stropu. Bednění se ošetří odbedňovacím olejem. Následně může být provedeno 

armování stropní desky a průvlaků podle výkresu výztuže. Po vyarmování desky, 

průvlaků a následné kontrole můžeme začít s betonáží. Čerstvá betonová směs bude 

dovážena autodomíchávačem z nedaleké betonárny a umísťována do bednění 

pomocí autočerpadla. Po betonáži je nutno betonovou konstrukci ošetřovat 

kropením proti nadměrnému vypařování vody a případné zakrytí igelitovou folií 

nebo geotextilií proti prochladnutí konstrukce. Po dosažení dostatečné pevnosti 

alespoň 50% můžeme stropní konstrukci částečně odbednit, po 28 dnech můžeme 

plně odbednit. Postup bude opačný než u provedení bednění. 

Zhotovení výtahové šachty  

Výtahová šachta bude provedena po jednotlivých pracovních záběrech jednoho 

podlaží. Bednit se bude pomocí systémového bednění PERI VARIO GT 24. První 

bude vybedněn vnější plášť stěny. Vnější bednění bude uloženo na základu v 1.PP 

(následně na stropu a lešení postaveným kolem výtahové šachty.  

Dále bude provedena výztuž stěn výtahové šachty a bude připravena výztuž pro 

napojení schodišťových ramen, které budou vetknuty do stěn výtahové šachty. 

Pruty budou protaženy skrz desky bednění pro napojení schodišťových ramen a 

zapěněny montážní pěnou z důvodu zamezení vytékání čerstvé betonové směsi 

z bednění. Po vyarmování a následné kontrole výztuže statikem je možno vložit 

vnitřní část bednění, které bude zakotveno do základu výtahové šachty v 1.PP 

(následně do lešení postaveného po jednotlivých podlažích uvnitř výtahové šachty).  
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Betonovat stěny výtahové šachty se bude pomocí badie s gumovým rukávem a 

věžového jeřábu. Betonová směs se bude ukládat po vrstvám max. 0,5 m a musí být 

zabráněno pádu z větší výšky než 1,5 m. Vrstvy čerstvé betonové směsi se bude 

hutnit pomocí ponorného vibrátoru zapichovaného do směsi do vyplavení 

cementového tmele. Vibrátor je nutno ponořit až do předchozí uložené vrstvy 

betonové směsi pro jejich důkladné propojení. Hutněním se předejde vzniku 

vzduchových bublin, štěrkových hnízd a kaveren.  

Odbednit stěny výtahové šachty můžeme po dosažení dostatečné 50% pevnosti a 

to 10MPa. Výpočet potřebné doby zrání betonu pro odbednění viz kapitola          

12-Výpočet potřebné technologické pauzy pro odbednění monolitických 

konstrukcí.  

Zhotovení schodiště  

Schodiště, je možno začít bednit po odbednění stěn výtahové šachty. 

Předpřipravené bednění spodní hrany jednotlivého schodišťového ramene, které 

bude vytvořeno na zpevněné montážní ploše staveniště a následně bude přemístěno 

jeřábem na místo určení. Bednění bude podepřeno dvěma stojkami pod každým 

schodišťovým stupněm a stojky nutno zajistit. Po provedení spodní strany bednění 

schodiště může přijít na řadu vyztužení jednotlivých schodišťových ramen. Výztuž 

schodišťových ramen bude napojena na vytaženou výztuž ze stropní desky a 

vytaženou výztuž ze stěn výtahové šachty.  Následně po kontrole výztuže budou 

vybedněny čela jednotlivých schodišťových stupňů. 

Betonáž muže začít po provedení celistvosti bednění a zajištění jeho únosnosti. 

Betonovat se budou postupně jednotlivé stupně. Beton je třeba důkladně hutnit a 

zajistit tak obalení veškerých prutů výztuže betonovou směsí. Hutnění bude 

provedeno ponorným vibrátorem.  

Částečné odbednění schodišťových ramen bude možno po dosažení alespoň 50% 

pevnosti a to 10MPa. Odstraní se každá druhá stojka pod jednotlivými 

schodišťovými stupni. Po dosažení 100% pevnosti se můžou odstranit všechny 

stojky. Schodiště nutno ošetřovat ihned po jeho zatuhnutí, kdy už nedochází 

k vyplavování cementového tmele z betonové směsi. 
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Zdění 

Vytyčení budoucích obvodových zdí, příček a otvorů bude provedeno pomocí 

teodolitu, provázku, olovnice, pásma atd. a polohu vyznačíme sprejem. Založení 

zdiva na rozprostřenou maltu usadíme v horizontálním a směrovou rovinnost. 

Následuje vyzdění první výšky zdiva až do 1,5. Je však nutno kontrola výšek pro 

vytvoření okenních otvorů, zdít se bude až do výšky 1,5m. Následuje druhá výška 

zdiva, nutno však postavit přenosné lešení. Zdění probíhá až k spodní hraně stropu 

nutno kontrolovat výšky pro usazení překladů. Malta pro zdění bude dodávána 

v plastových kontejnerech o objemu 200l ze sila a míchána pomocí kontinuální 

míchačky. Po jednotlivých patrech bude dopravována v kolečku. 

Montáž ocelové konstrukce 

Montáž bude provedena po dokončení monolitického skeletu a bude montována 

na přesně vytyčená místa budoucího osazení průvlaků a sloupů. Prvky budou 

umisťovány pomocí jeřábu na přesné místo a kotveny do podkladu příp. spojovány 

svařením nebo šrouby. Ocelové prvky budou průběžně dováženy a ihned 

montovány. 

Návrh pracovníků 

Zhotovení sloupů, výtahové šachty, schodiště, stropů a průvlaků 

• Geodet a pomocník 

• Tesař   3x 
• Betonář   3x 

• Pomocný dělník  5x 
• Ocelář   4x 

• Řidič   2x 
• Strojník   1x 
 

Zdění 

• Geodet a pomocník 

• Zedník   3x 
• Pomocný dělník  6x 

• Řidič   2x 
• Strojník   1x 
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Montáž ocelové konstrukce 

• Geodet a pomocník 

• Montér   4x 

• Pomocný dělník  6x 

• Svářeč   2x 

• Řidič   2x 

• Strojník   1x 

Návrh strojní sestavy  

• Věžový jeřáb 
• Ponorný vibrátor, vibrační lišta 

• Badie 
• Plastový kontejner 200 l 
• Badie s nohavicí 

• Invertorová svářečka 
• Autodomíchávač 

• Autočerpadlo  
• Závěsné paletové vidle 
• Tahač s návěsem 

• Úhlová bruska 
• Vysokotlaká myčka 

• Pojízdné lešení 
• Pístový kompresor 

Časová náročnost 

Doba trvání hrubé vrchní stavby je 132 dní. Započetí výstavby vrchní stavby je 

závislé na dokončení stropní desky v podsklepené části a základové podkladní 

desky v nepodsklepené části objektu. 

Kvalita 

Vstupní kontrola:  Kontrola PD 

Kontrola předchozích ŽB konstrukcí (rovinnost, 

rozměry) 

     Vizuální kontrola povrchu 

     Kontrola materiálu 

     Kontrola provedení hydroizolací 



60 
 

Mezioperační kontrola:  Kontrola klimatických podmínek 

     Kontrola provedení bednění (celistvost, správnost) 

     Kontrola výztuže (krytí, rozměry, kotevní délky) 

     Kontrola ukládání betonu 

     Kontrola Hutnění betonu 

     Kontrola betonu (sednutí kužele, odběr vzorků) 

Výstupní kontrola:  Kontrola geometrických rozměrů 

     Kontrola rovinnosti  

     Kontrola pevnosti betonu 

     Kontrola spojů oceli  

BOZP 

Pracovníci budou seznámeni s technologickými postupy a s pravidly BOZP a 

možnými riziky při práci ještě před zahájením prací. Bude provedeno 

bezpečnostní školení všech pracovníků účastnících se procesu a bude proveden 

zápis do stavebního deníku s prezenční listinou. 

Všichni pracovníci budou povinni používat ochranné a bezpečnostní pomůcky 

a to: ochranný pracovní oděv, pracovní obuv s vyztuženou špičkou, ochranné 

rukavice, reflexní vestu a přilbu. 

Největším rizikem při provádění prací na vrchní stavbě je zranění strojem 

v provozu, pád z lešení, betonářské lávky nebo hrany bednění, manipulace s 

nářadím. Před zraněním strojem je nutno dbát opatrnosti jak od strojníka nebo 

řidiče tak i především osob pohybujících se po staveništi. Během používání 

věžového jeřábu nesmí být pod přenášeným břemenem pohyb osob. 

Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodržovat tyto následující právní 

předpisy: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

− 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 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 

3.2 Hydroizolace střechy 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová nevětraná střecha klasického 
pojetí. Povlaková krytina je tvořena folií z PVC SARNAFIL S 327 tl. 1.2mm, barva 
světle šedá, která je mechanicky kotvena k podkladu. Kotvení a všechny detaily 
budou provedeny dle technologických listů fy. Sarnafil. 

Spádový perlitbeton bude mít přípustnou hmotnostní vlhkost 35% a bude 
dilatován po 6x6m. Jako tepelná izolace bude použita minerální vata ORSIL S tl. 
100 + 50 mm. 

Všechny vrstvy střešního pláště budou oddilatovány od atik a všech 
prostupujících těles.  

Výkaz výměr 

Perlit beton    58,1 m3 

Parotěsná izolace  516 m2 
Tepelná izolace 100+50 mm 516 m2 
HI Sarnafil   516m2 

Střešní vpusť   3 ks 
 

Hlavní technologický postup 

• Provedení spádových klínů z perlit betonu k jednotlivým vpustím 
• Položení parotěsné folie bez kotvení s podélnými i příčnými přesahy min. 

100 mm 
• Pokládka tepelné izolace, nejprve tl. 100 mm následně tl. 50mm 

s překrytím spar 
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• Osazení obvodových úchytných prvků 
• Pokládka separační textilie, např. geotextilií o hmotnosti min. 300 g/m2 

• Osazení doplňkového materiálu pro řešení prostupů, střešních vpustí 
přepadových chrličů atd. 

• Kladení hydroizolačních pásů s podélným a příčným přesahem min. 
100mm, mechanické upevnění k podkladu dle kotevního plánu a 
provedení vodotěsných spojů 

• Napojení hydroizolačních pásu folie na připravené obvodové úchytné 
prvky 

Návrh pracovníků 

• Izolatér   4x 

• Pomocný dělník 3x 
• Strojník (jeřáb)  1x 

Návrh strojní sestavy 

• Věžový jeřáb 

Pracovní pomůcky 

• Lopaty, smetáky  
• Drobné nářadí 

• Kolečka 
• Vodováha, olovnice 

• Nivelační přístroj s měřící latí 
• Úhlová bruska 
• Pomocné lešení 

• Horkovzdušné nářadí pro svařování PVC 
• Vrtací kladivo  

Časová náročnost 

Doba trvání vyspárování a pokládky hydroizolačního souvrství je 10 dní. Začátek 

prací tvorby spádových klínu na konstrukci stropu je závislá na vytvrdnutí stropní 

konstrukce nad 3.NP a 4. NP. 
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Kvalita 

Vstupní kontrola:  Kontrola PD 

Kontrola předchozích ŽB konstrukcí (rovinnost, 

rozměry) 

     Vizuální kontrola povrchu 

     Kontrola materiálu 

Mezioperační kontrola:  Kontrola spádů 

 Kontrola každé provedené vrstvy střešního pláště 

(podélný a příčný přesah, mechanické kotvení, 

celistvost, mechanická neporušenost, barevná 

stejnost) 

     Kontrola těsnosti HI 

     Kontrola osazení střešních vpustí 

Výstupní kontrola:  Kontrola Správnosti provedení všech vrstev 

BOZP 

Pracovníci budou seznámeni s technologickými postupy a s pravidly BOZP a 

možnými riziky při práci ještě před zahájením prací. Bude provedeno 

bezpečnostní školení všech pracovníků účastnících se procesu a bude proveden 

zápis do stavebního deníku s prezenční listinou. 

Všichni pracovníci budou povinni používat ochranné a bezpečnostní pomůcky 

a to: ochranný pracovní oděv, pracovní obuv s vyztuženou špičkou, ochranné 

rukavice, reflexní vestu a přilbu. 

Práce budou probíhat na střeše objektu, je nutné zajistit po obvodu budovy 

ochranné zábradlí proti pádu osob z výšky. Izolatéři jsou povinni mít obuv 

s hladkou podrážkou, která sníží riziko mechanického poškození HI. Před 

zraněním strojem je nutno dbát opatrnosti jak od strojníka nebo řidiče tak i 

především osob pohybujících se po staveništi. Materiál bude po staveništi 

dopravován věžovým jeřábem. Během používání věžového jeřábu nesmí být pod 

přenášeným břemenem pohyb osob. 
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Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodržovat tyto následující právní 

předpisy: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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) 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

− 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 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 

 

3.3 Dokončovací práce 
Dokončovací práce zahrnují řemesla a práce PSV: 

• SDK příčky- budou provedeny jako dělící konstrukce a zároveň je nutno 

dbát na správnost použitého sádrokartonu z důvodu protipožárního dělení na 

jednotlivé požární úseky dle dokumentace o požární bezpečnosti budovy. 

Tloušťky SDK konstrukcí budou 100 a 150 mm 

• Drážkování- umístění vodičů elektro kabelů (silnoproud, slaboproud) a 

následné zazdění drážek. Rozvody jsou děleny následně: Měření odběru el. 

energie, Osvětlení, Nouzové pracovní osvětlení, Nouzové únikové 

osvětlení, Zásuvky, Hromosvod (bude připojen na stejnou zemní soustavu) 
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• Vodovod- vysekání drážek pro umístění trubního vedení pro vnitřní 

vodovod. Materiál rozvodů je uvažován z plastu PE nebo PVC. Požární 

rozvod bude veden v ocelových pozinkovaných trubkách. Plastové potrubí 

pro zařizovací předměty bude opatřeno ventilem s el. pohonem, který 

v případě požáru odpojí plastové rozvody a jeho ovládání bude napojeno na 

EPS a záložní zdroj. Veškeré rozvody budou tepelně izolovány. 

• Kanalizace- vysekání drážek pro umístění trubního vedení pro vnitřní 

kanalizaci. Vnitřní kanalizace je navržena jako oddílná. Splaškové vody 

budou svedeny do čerpací stanice od svodů dešťových a to z důvodů 

přepojení dešťových kanalizace v 2. etapě výstavby na oddělené areálové 

dešťové kanalizace.  

• Plynovod- Vysekání drážek pro umístěné trubního vedení pro vnitřní 

plynovod. Přívod NTL plynovodu ke kotelně bude proveden samostatným 

jádrem umístěným za výtahem u hlavního vstupu. Potrubí nebude procházet 

únikovou cestou ani prostory uvedenými jako nevhodné pro vedení 

průmyslového plynovodu. Jádro bude samostatným požárním úsekem. 

• Omítky - Zdivo bude opatřeno sádrovými omítkami RIMAT (RIGIPS) a 

opatřeny malbou. ŽB konstrukce budou opatřeny sádrovými stěrkami 

SCHOTTWEINER + penetrační nátěr RIKOMBI – KONTAKT (RIGIPS) a 

opatřeny malbou. 

• Keramický obklad - Keramické obklady budou lepeny lepícím tmelem 

KERAFLEX a spárovány tmelem KERACOLOR (MAPEI). Obklad bude 

ve všech místnostech s mokrým provozem (sprchy, WC, sklad pomůcek 

atd.), výška obkladu viz PD. 

• Podlahy - Podlahové povrchy jsou navrženy dle účelu místností, viz tabulky 

na výkresech PD. Do vstupní haly a chodby bude položena keram. dlažba 

BOHEMIA GRES vč. soklu v=80mm. Na schodišti bude dlažba 

s protiskluznou úpravou. Umístění podlahových vpustí viz dokumentace 

ZTI, dlažba bude vždy vyspádována k vpustím. Dlažba bude lepena na tmel 

KERAFLEX a vyspárována tmele KERACOLOR (MAPEI). Výtahová 

šachta bude opatřena oleji vzdorným nátěrem. 
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• Podhledy - V objektu jsou navrženy závěsné podhledové desky Rockfon 

Alaska 600/600. V prostorách hygienického zařízení jsou navrženy SDK 

impregnované podhledy. V podhledech budou osazeny svítidla a vyústky 

vzduchotechniky. V místnostech krizového štábu, sekretariátu a operačního 

střediska budou použit akustický podhled Rocfon Koral.  

• Výplně otvorů   

OKNA - Část navržených oken je z profilů hliníkových, zasklené izolačním 

dvojsklem s modrým probarvením. Zbývající okna v hliníkovém plášti 

budovy jsou profilů plastových a zasklená izolačním dvojsklem s modrým 

probarvením. Prosklená fasáda je navržena sloupko-příčková Hartmann. 

Okna v ní jsou otvíravě sklopná. 

DVEŘE – Část navržených venkovních dveří je z profilů hliníkových, 

zasklené izolačním dvojsklem s modrým probarvením 

PROSKLENÉ STĚNY – Stěny budou atypické hliníkové a dřevěné. 

• Fasáda - Je částečně opatřena kontaktním zateplovacím systémem na 

cihelném zdivu, Základem bude použita probarvená omítka BAUMIT, 

barva dle investora a architekta, zrnitost 2mm. Omítka soklu bude 

mozaiková.  

Další prvek fasády objektu bude tvořit opláštění Al plechem systému 

LUXALON. Součástí fasády budou také na jižní straně budovy žaluzie 

HUNTER DOUGLAS.  

Prosklená část fasády je tvořena sloupko- příčkovou fasádou systému 

Hartmann-SYSTHERM FASSADE 53 E, zasklená izolačním dvojsklem. 

V dolní části prosklené fasády bude markýza bezpečnostním sklem 

KONEX. 

• VZT- Vzduchotechnika řeší nucené větrání a mikroklima vnitřních prostor 

objektu s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a 

bezpečnostních předpisů. Dispoziční řešení jednotlivých zařízení je patrné 

z výkresů VZT. 
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• Měřící a regulační technika – Regulace v kotelně (kotelna III. třídy), 

zabezpečení provozu před nežádoucími poruchovými stavy a regilace 

zařízení VZT. Systém bude volně programovatelný a bude možno ho dále 

rozšiřovat. Provoz zařízení bude z hlediska obsluhy zcela automatický, 

s občasným dohledem. Projekt MaR bude zpracován externím dodavatelem 

na základě výběrového řízení.  

• Vytápění- Zdrojem tepla je plynová kotelna o výkonu 3x110kW, která je 

navržena na konečné řešení vč. plánované 2. etapy výstavby. Potřeba 

energie pro vytápění je stanovena na 180kW. Návrh ohřevu teplé užitkové 

vody je z požadavků ZTI při předpokládaném rychlo ohřevu s částečnou 

akumulací. Potřeba tepla pro ohřev TUV je 55 kW při akumulaci 400l. 

Potřeba tepla pro VZT při uvažované rekuperaci je stanovena na 118 kW. 

• Malby a nátěry- veškeré místnosti v budově budou opatřeny paropropustnou 

a otěru vzdornou malbou. Betonové mazaniny v 1.PP budou opatřeny nátěry 

oleji vzdornými, nátěry proti ropným produktům a proti kluznými 

bezprašnými nátěry na beton. Veškeré kovové a dřevěné konstrukce budou 

opatřeny základními a vrchními nátěry. Ocelová konstrukce bude ošetřena 

proti korozi ochrannými nátěry. 

• Klempířské a zámečnické práce – Přívodní potrubí vzduchu do podstřešního 

prostoru technologického objektu bude provedeno z pozinkovaného plechu 

tl. 2mm. Klempířské konstrukce nad střechou objektu budou provedeny 

nerezové. Schodišťové zábradlí bude provedeno ocelové. Podlahový kanál 

v 1.PP bude zakryt ocelovým žebrovaným plechem tl. 10mm. Na střeše 

objektu bude provedena ocelová střešní konstrukce pod jednotku 

kondenzátu a ocelová konstrukce pod vysílací stožáry. Ve 

vzduchotechnickém potrubí v prostorách krizového štábu a souvisejících 

místnostech budou v prostupech stěnami osazeny ocelové mříže. 

• Chlazení – Celková potřeba chladu pro 1. a 2. etapu výstavby vychází 

102,2kW. K zajištění potřeby chladu pro větrání a klimatizaci objektu bude 

nainstalován centrální zdroj chladu v prostoru kotelny a strojovny UT ve 

4.NP objektu. Zdroj chladu bude napojen na el. rozvody ze sítě a nebude 
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umožňovat provoz z náhradního zdroje. Určené prostory investorem budou 

chlazeny pomocí Split systémů, které budou umožňovat i provoz z 

náhradního zdroje. Vlastní řešení Split systému je součástí dokumentace 

VZT. 

• Náhradní zdroj – Předpokládá se instalace náhradního zdroje o výkonu do 

cca 60 kVA 

• Výtah – Bude osazen výtah firmy Výtahy Schindler, a.s., vše zpracováno 

v samostatné dokumentaci. Nosnost výtahu 630 kg, tj. 8 osob. 

• Technologie stravování – Výdejna jídel včetně nutného zázemí bude 

umístěna v objektu Centrální požární stanice v Hradci Králové. Šatna a WC 

personálu jsou umístěny v zázemí výdeje. Vstup pro strávníky do jídelny je 

přímo z budovy. WC pro strávníky jsou umístěny v dosahu jídelny. 

• Úklid stavby – zajistí zhotovitel stavby 
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1.1. Popis staveniště  

Stavba bude provedena na pozemku investora, který je v současnosti využívám jako 

zemědělská půda a je nutno ho vyjmout z ZPF. Staveniště tvoří mírně svažitý terén 

v sousedství místní komunikace. Přístup na staveniště bude zajištěn z místní komunikace 

přímým vjezdem na staveniště.  

Současná situace umožňuje rozvinutí zařízení staveniště, které bude rozvinuto po obvodu 

staveniště.  

Na staveništi je předpokládáno užití věžového jeřábu. Staveniště bude oploceno 

s uzamykatelným vjezdem. Pozemek č 455/5 se nachází v Hradci Králové v katastrálním 

území Plačice; 721212. V minulosti nebylo toto území zastavěno.  

Na pozemku se nacházejí stávající i nově navržené podzemní sítě, jejich umístění je 

zaneseno ve výkrese situace a je nutné tyto sítě respektovat. 

Byl proveden hydrogeologický průzkum pozemku, který je zpracován v samostatném 

dokumentu. Pozemek není poddolován. Hladina podzemní vody je mimo dosah základových 

konstrukcí.  Tloušťka ornice na pozemku je cca 0,20-0,30m. V prostoru staveniště není 

zapotřebí kácení vzrostlých stromů, ani prořezání náletové zeleně. Území určené pro výstavbu 

není nijak komplikované prostorem nebo dopravní situací, plochy jsou dostačující k rozvinutí 

ZS. Podmiňující investicí pro zahájení stavby CPS-HK je vybudování nové transformační 

stanice. Plocha staveniště je 10 246 m2. 

1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude rozvinuto po obvodu staveniště. Vlastní ZS sestávající 

z provozního ZS, hygienického ZS a výrobního ZS. 

Výrobní ZS bude tvořit manipulační prostor a přípravnu maltových směsí, betonová směs 

bude dovážena z centrální betonárny v dosahu stavby. V obvodu staveniště budou umístěny 

volné skládky a krytá zamykatelné sklady pojiv a nářadí. 

Provozní ZS bude zajištěno mobilními buňkami pro kancelář vedení stavby s napojením na 

el. energii. 

Hygienické ZS bude zajištěno mobilními buňkami, které budou zajišťovat šatnu, umývárnu 

a WC s napojením na el. energii, vodovod, a kanalizaci splaškových vod. 

Oplocení staveniště bude zajištěno neprůhledným mobilním oplocením výšky minimálně 

200 cm, opatřeno zamykatelnou jednou branou šířky 6 m do ulice Pražská třída a další branou 

šířky 12 m do ulice Kuntohorská, brány budou napojeny na stávající oplocení k sousedním 
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pozemkům. Neprůhledné mobilní oplocení bude kontrolováno zhotovitelem stavby a poté 

odstraněno před předáním stavby. 

Vjezd na staveniště bude přímo z ulice Kutnohorská a Pražská třída, na zpevněnou plochu 

zhotovenou z betonového recyklátu a dále pak silničních panelů, vše bude pokládáno a 

hutněno až po uložení dočasných sítí.  

 Staveništní přípojka vody bude napojena z vodoměrné šachty přípojky k objektu. 

Staveništní přípojka el. energie bude napojena z hlavní rozvodné skříně. Kanalizační přípojka 

pro staveniště bude napojena do revizní šachty přípojky splaškových vod, která vede do 

kanalizační sítě v křížení ulic Kutnohorská a Pražská třída. 

1. OBJEKTY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

2.1. Kanceláře, sociální zařízení 

Jako součást staveniště bude zřízena 1 stavební buňka pro stavbyvedoucího, 1 pro mistry, 1 

dvojitá buňka použita jako jednací místnost, 3 pro pracovníky. Veškeré buňky budou 

usazovány na zpevněnou plochu staveniště, kterou bude tvořit betonový recyklát tl. 150 mm. 

Následně po usazení budou buňky napojeny na el. energii. Voda a kanalizace bude napojena 

pouze na buňky hygienického zařízení. Veškeré stavební buňky jsou ve vlastnictví zhotovitele 

stavby, který se bude starat o chod buněk i jejich následné odstranění. 

Buňka stavbyvedoucího a buňka mistrů 2ks: 

Obytná buňka AB6 s předsíňkou rozměrové řady 2438x6058mm, hmotnosti 2,55t. 

Osvětlení 4ks zářivek 1x36W s krytem. Okno plastové 1765x1335mm. Venkovní dveře 

plechové zinkované 875x2000mm. Doplněno o elektrické topidlo 3,3 kW. Buňka bude 

připojena na staveništní přípojku el. energie. 

 

Obr. 5. Půdorys obytné buňky AB6 s předsíňkou [2] 
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Jednací místnost 1ks: 

Obytná buňka DB o rozměrech 4376x6058mm, hmotnosti 2,55t. Osvětlení 4ks zářivek 

1x36W s krytem. Okno plastové 1765x1335mm. Venkovní dveře plechové zinkované 

875x2000mm. Doplněno o elektrické topidlo 2x 3,3 kW. Buňka bude připojena na staveništní 

přípojku el. energie.  

 

Obr. 6. Půdorys dvojité buňky DB [2] 
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Vrátnice 2ks: 

Buňky vrátnice budou umístěny u vjezdů na staveniště, vrátnice budou mít nepřetržitý 24 

hodinový provoz. Během pracovní doby bude přítomen vrátný, mimo pracovní dobu stavby 

bude přítomen hlídač, který bude mít na starost hlídání a obchůzky staveniště. Rozměry 

buňky 1980x1980. Bude přivedena staveništní přípojka el. energie. Doplněno o elektrické 

topidlo.  

 

Obr. 7. Půdorys buňky vrátnice [3] 

Obytná buňka pro pracovníky 3ks: 

Obytná buňka AB6 rozměrové řady 2438x6058mm, hmotnosti 2,55t. Osvětlení 2ks zářivek 

2x36W s krytem. Okno plastové 1765x1335mm. Venkovní dveře plechové zinkované 

875x2000mm. Doplněno o elektrické topidlo 3,3 kW. Buňka bude připojena na staveništní 

přípojku el. energie. 

.  

 

Obr. 8. Půdorys obytné buňky AB6 [2] 
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2.2. Hygienická zařízení staveniště 
 

Hygienická zařízení na staveništi budou řešena 3 sanitárními buňkami, které jsou ve 

vlastnictví dodavatele. O zařízení se bude v průběhu stavby starat zhotovovatel stavby. 

Dopravu na staveniště a usazení na místo a následné odstranění zajistí dodavatel AB-

CONT s.r.o. Buňky budou sloužit pracovníkům k základním hygienickým potřebám. 

Hygienická buňka: 

 Sanitární buňka typu SB6 o rozměrech 2438x6058mm. Osvětlení 2ks zářivek 1x36W 

s krytem. Okno plastové 600x450mm, sklopné. Venkovní dveře plechové zinkované 

875x2000mm. Doplněno o elektrické topidlo 3,3kW, umístěné u stropu. Dveře vnitřní 

dřevěné foliované (voštinová výplň). Buňka bude napojena na staveništní přívod vody, 

kanalizace a el. energie. 

 

Obr. 9. Půdorys sanitární buňky SB6 [2] 

2.3. Provozní zařízení staveniště 
 

Dočasné staveništní inženýrské sítě, budou vybudovány před zhotovením zpevněných 

ploch a následně po ukončení stavby budou zhotovovatelem odstraněny. Po dobu stavby 

budou přípojky v bezvadném stavu a před uvedením do provozu budou odzkoušeny. 
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Vodovodní přípojka: 

Staveništní přípojka vody bude napojena z vodoměrné šachty na přípojku 

k budovanému objektu z ulice Kutnohorská. Za napojení bude osazen vodoměr. Vedení 

bude co nejkratší a s minimem křížení. Materiál potrubí bude PE 100 DN 40, vedeno po 

povrchu. V místech křížení se zpevněnou plochou a v místech s nadměrnou zátěží je 

zapotřebí umístit potrubí pod povrch a opatřit chráničkou. 

Přípojka elektrické energie: 

Staveništní přípojka elektrické energie bude napojena na již provedenou přípojku 

k budovanému objektu, která vede z již zhotovené trafostanice a bude vyvedena do 

hlavního staveništního rozvaděče umístěného u stavebních buněk a bude uzemněn. Odtud 

bude dále vedení el. energie rozvedeno po povrchu v ochraně pro elektrické rozvody např. 

vedlejším rozvaděčům u míchacího centra, věžového jeřábu a dvou protilehlých rozích 

objektu. 

Kanalizační přípojka: 

Staveništní přípojka kanalizace bude napojena do revizní šachty v hloubce 1,2m se 

sklonem min. 2% ke zhotovené přípojce kanalizace pro budovaný objekt z křížení ulic 

Pražská třída a Kutnohorská. Materiál potrubí bude PVC DN 100. 

2.4. Skládky 

Skladování materiálu bude možné skladovat na zpevněné ploše (cca 349m2 z 

propustného betonového recyklátu tl.150mm zhutněného na min. Edef = 40MPa (možno 

ověřit statickou zkouškou deskou dle ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a 

podkladních vrstev vozovek, v případě potřeby možno ještě plochu rozšířit v rámci plochy 

staveniště) na podkladcích o rozměrech 100x100mm nebo paletách, také mohou být pro 

skladovací účely využity prostory hrubé stavby objektu. Skladovací plocha na zpevněné 

ploše bude sloužit také pro uložení betonářské výztuže a zároveň jako montážní plocha. 

Palety umisťovat min. 250mm od sebe pro manipulaci a 650mm průchodnou šířku. 

Keramické zdící prvky, prvky bednění a dřevo nesmí být vystaveny povětrnostním vlivů 

nebo uloženy ve vodě. Musí být obaleny folií (již od dodavatele) případně přikryté 

plachtou. Výztuž nesmí být volně ložena v blátě nebo vodě ale na dřevěných podkladcích 

100x100mm. Na zpevněné ploše bude umístěno silo (rozměry základny 2,7x2,7m) se 

suchou maltovou směsí a kontinuální míchačka. 
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2.5. Sklady 

Uzamykatelný sklad budou tvořit 3 skladové kontejnery SK20, kde bude uskladněno 

drobné nářadí a materiál, který bude na stavbě umístěn. Tyto kontejnery jsou ve vlastnictví 

dodavatele AB-CONT s.r.o., který zajistí dopravu na staveniště a následné odstranění po 

ukončení stavby. V průběhu stavby se o zařízení bude starat zhotovitel stavby. 

Rozměry kontejneru 2438x6058mm, hmotnost 1,2t. Rám je svařovaný celoocelový, 

lakovaný. Podlahu tvoří překližka. Dveře ocelová dvoukřídlá opatřena gumovým těsněním 

proti zatékání vody, uzamykatelná. 

2.6. Oplocení 

Oplocení staveniště zajišťuje mobilní neprůhledné oplocení výšky 2,0 m s dvoukřídlou 

bránou šířky 6m do ulice Pražská třída a do ulice Kutnohorská šířky 8 m s možností 

rozšíření až na 12,8 m. Délka mobilního plotu bude 287,5 m.  

 Obr. 10. Mobilní oplocení [3] 

U vjezdů budou umístěny vrátnice, značka zákazu vjezdu vozidel bez povolení, zákaz 

vstupu nepovolaným osobám a cedule BOZP. Také bude osazena dopravní značka 

s maximální povolenou rychlostí. V ulici Pražská třída a Kutnohorská bude umístěna 

dopravní značka s upozorněním výjezdu vozidel ze stavby. 

2.7. Staveništní komunikace 

Provoz na staveništi nebude omezen, jelikož bude staveniště průjezdné. Komunikace bude 

zhotovena z betonového recyklátu tl. 150mm zhutněného na min. Edef = 40MPa (možno ověřit 

statickou zkouškou deskou dle ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a 

podkladních vrstev vozovek) a silničními panely rozměru 200x300x150. Průjezdná šířka 

vjezdu na staveniště z ulice Pražská třída je 6 m, z ulice Kutnohorská je šířka vjedu 8 m 

s možností rozšíření na 12 m. Manipulační šířka staveništní komunikace je 6 m, vnitřní 

poloměr zakřivení komunikace je 9,2 m.  
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2.8. Parkoviště 

Parkování pro pracovníky zhotovitele tak i pro návštěvníky bude zajištěno na 

zpevněné ploše staveniště, kterou tvoří betonový recyklát tl. 150mm zhutněný na  

Edef = 40MPa. Parkovací plocha bude vyhrazena západně od stavebních buněk. 

2. NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJ Ů 

Veškeré použité stroje, jejich parametry a způsob využití jsou uvedeny v kapitole 6. 

Návrh hlavních strojů a mechanismů. 

3. ZDROJE PRO STAVBU 

4.1. El. energie pro staveništní provoz 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[( β1*P1+ β2*P2 ) 2 ] + [ (β3*P1) 2 ]} 0,5 

P – zdánlivý příkon [kW] 

1,1 – souč. rezervy pro nepředvídatelné zvýšení výkonu (10%) 

P1 – celkový příkon elektromotorů na staveništi [kW] 

P2 – celkový příkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 

P3 – celkový příkon osvětlení vnějších prostorů [kW] 

β1 – koeficient současnosti elektromotorů 0,6 

β2 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8 

β3 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

P1 – elektromotory na staveništi 

Stroj/nástroj Příkon [kW] Počet kusů Příkon celkem [kW] 

Věžový jeřáb 27,4 1 27,4 

Kontinuální míchačka 5,5 1 5,5 

Invertorová svářečka 4,8 1 4,8 

Ponorný vibrátor 0,49 3 1,47 

Úhlová bruska (velká) 2,6 2 5,2 

Úhlová bruska (malá) 1,4 2 2,8 

Vytápění buněk 3,3 10 33 

Ohřev TUV 2,5 3 7,5 

Vybavení kanceláří 1,5 7 10,5 

Příkon celkem: 98,17 kW 

Tab. 1. P1-Elektromotory na staveništi 

P2 – osvětlení vnitřní  

Prostory Příkon [kW] Počet kusů Příkon celkem [kW] 

Buňky 0,036 24 0,864 

Osvětlení pracoviště 0,5 10 5 

Příkon celkem 5,864 kW 

Tab. 2. P2-Osvětlení vnitřní 

P3 – osvětlení vnějších prostor  

Prostory Příkon [kW/m2] Plocha [m2] Příkon celkem [kW] 

Zpevněná plocha 0,015 1983 29,75 

Příkon celkem 29,75 

Tab. 3 P3-Osvětlení vnějších prostor 

P = 1,1 * {[( β1*P1+ β2*P2 ) 2 ] + [ (β3*P1) 2 ]} 0,5 

P = 1,1 * {[(0,6*98,17+0,8*5,864)2 ] + [ (1,0*29,75)2 ]} 0,5 

P = 77, 23 kW 

Zajištění staveniště elektrickou energií: 

Veškeré rozvody elektrické energie budou provedeny z hlavní staveništní rozvodné 

skříně, která bude uzamykatelná. Napojení staveništního vedení bude na přípojku el. energie 

z trafostanice.  Návrh bude zpracován dodavatelem elektrické energie včetně dimenze jističů. 
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4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 
 

Výpočet potřeby vody pro staveniště: 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) [l/s]  
Qn – spotřeba vody   
Pn – potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu  
t – doba odběru [h] 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Záměsová voda pro zdění l (malty) 4710 0,45 2120 

Ošetřování betonu m3 891,5 20 17 830 

Mytí vozidel ks 5 100 500 

Mytí bednění m2 2967 20 59340 

Mytí bádie a prac. pomůcek ks 1 250 250 

MEZISOUČET A    80 040 

Tab. 4. Voda pro hygienické účely 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Hygienické účely 1 osoba 23 45 920 

MEZISOUČET B    920 

Tab. 5. B-Voda pro hygienické a sanitární účely 

C – VODA PRO ÚDRŽBU 

 

Potřeba vody 

potřebné množství 

vody [l] 

 

umývání pracovních pomůcek 200 

MEZISOUČET C 200 

Tab. 6. C-Voda pro údržbu 
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Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600)   
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 2,0) 
Qn = (80 040*1,6 + 920*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  
Qn = 4,554 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 4,554 + 0,2*4,554 = 5,47 l/s => PE 65 – potrubí pro vodu 

Zajištění vody pro staveniště: 

Na staveniště bude přivedena voda napojením z vodoměrné šachty u nové vodovodní přípojky 

od stávajícího vodovodního řadu. Šachta má přívod PVC DN150. Dle ČSN 75 5455 je 

maximální průtok PVC 166,667 l/s jako zdroj vody dostačující. 

Voda pro požární účely: 

Požární hydrant musí být v maximální vzdálenosti 150m od objektu s minimálním odběrem 6l*s-1 

a minimálním přetlakem 0,2 MPa. Požadavek je splněn požárním hydrantem DN80 v ulici 

Pražská třída, napojeným na vodovodním řadu DN 300L.  

4. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 

Dopravní trasy jsou znázorněny pro dopravu prvků ocelové konstrukce, zdících prvků, 

sila se zdící maltou, čerstvé betonové směsi, betonářské výztuže a ostatního drobného 

materiálu. Bližší informace o dopravě v kapitole 2. Širší vztahy dopravních tras a v příloze  

P1 – Koordinační situace stavby. 

5. LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
  

Objekty zařízení staveniště (buňky obytné i sanitární, skladové kontejnery, vodovodní, 

kanalizační a elektro přípojky, betonový recyklát, silniční panely) budou před započetím 

terénních a sadových úprav odstraněny svým vlastníkem (dodavatelem nebo zhotovitelem). 

Některé zpevněné plochy a komunikace budou použity pro zhotovení IO.07 – Komunikace a 

zpevnění plochy dle dané PD.  

Veškeré dočasné přípojky budou odstraněny zhotovitelem stavby před zahájením 

terénních úprav pozemku (úprava zeleně, provedení dlažeb a cest). Rýhy po přípojkách budou 

zasypány a dodatečně zhutněny. 
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Mobilní oplocení okolo staveniště bude ponecháno do doby před zahájením zhotovení 

nového oplocení. Provede zhotovitel stavby. Doba budovaní a likvidace objektů zařízení 

staveniště je uvedeno v příloze č. P3b- Časový plán budování a likvidace objektů ZS. 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 

Bezpečnost práce je řešena podle následující legislativy:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

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 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 

7. ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPE ČNOST 
 

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy a to: 

Životní prostředí: 

Zákon č. 17/1992 Sb. – Zákon o životním prostředí 

Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
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potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) 

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

Vyhláška č. 294/2005 Sb. – O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. – Vyhláška o Katalogu odpadů 

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

Zákon č. 201/20012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší 

Zákon č. 114/1992 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 334/1992 Sb. – Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu 

Zákon č. 100/2001 Sb. – O posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Požární bezpečnost: 

Okruh 150 m ve vzdálenosti od hydrantu umístěného v křížení ulic Pražská třída a 

Kutnohorská pokryje celou plochu staveniště. V příloze P3a – Výkres zařízení staveniště, je 

pro orientaci znázorněn okruh 100 m od zmíněného hydrantu. 

Požární bezpečnost na stavbě se bude řídit následujícími předpisi: 

Zákon č. 133/1985 Sb. – O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 268/2011 Sb. – Kterou se mění vyhláška č. 23/208 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. – O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Zákon č. 320/2015 Sb. – Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. – K provedení zákona o požární ochraně 

8. ČASOVÝ PLÁN STAVBY (HARMONOGRAM) 
 

Časový řádkový harmonogram stavby je zpracován pro technologickou etapu hrubé 

stavby železobetonového monolitického skeletu s nástavbou ocelové konstrukce a to v příloze 

č. P5 – Časový plán hlavního stavebního objektu.  
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9.  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

10.1. Stavebník 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U 

Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 00271888, DIČ: CZ00271888 

Kontaktní osoba: brig. Gen. Ing. František Mencl tel. 950 530 229 

10.2. Zpracovatel projektové dokumentace 
Projektant: 

Bc. Marek Malina 

Kpt. Fejfara 115, Štikov, 

Nová Paka 509 01 

Tel. 739 486 127 

Zodpovědný projektant: 

 Ing. Arch. Jiří Kapusta 

 Na Fialce II  

 Praha 6, 163 00 

 Tel. 224 936 206 

10.3. Zhotovitel 
VCES a.s. 

Vážní 456 

Hradec Králové 503 41 

IČO:00014915 DIČ: CZ00014915 

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav dolejší tel. 602 156 299 

10.4. Subdodavatelé 
IZOMAT Praha s.r.o 

Michalská 432/12, Praha-Staré Město 110 00 

IČO: 45242003, DIČ: CZ45242003 

Pobočka Hradec Králové: 

Pražská třída 691/11 

 Hradec Králové 500 04 

 Odpovědný vedoucí pobočky: Miroslav Mužný 727 872 177 
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Ferona a.s  

Havlíčkova 1043/11, Praha-Nové Město 110 00 

IČO: 26440181, DIČ: CZ26440181 

Pobočka Hradec Králové: 

Vážní 847 

Hradec Králové 501 12 

Kontaktní osoba: Stanislav stehlík tel. 726 154 811 

Window holding a.s. – Vekra okna 

Hlavní 456, Lázně Toušeň 250 89 

IČO: 28436024, DIČ: CZ28436024 

Pobočka Hradec Králové: 

Rašínova tř. 1669, Pražské předměstí 

500 02 Hradec Králové 

Kontaktní osoba: O. Patka tel. 602 561 484 

LB Cemix s.r.o. 

Tovární 36 

Borovany 376 12 

IČO: 27994961, DIČ: CZ27994961 

AB-Cont s.r.o 

Herbenova 40 

Hradec Králové 500 02 

IČO: 27482341, DIČ: CZ27482341 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

Pobočka Hradec Králové: 

Pardubická ul.,  

500 04 Hradec Králové 

IČO: 40743187, DIČ: CZ40743187 

Geodézie-Východní Čechy 

Zemědělská 1091/3b 

500 02 Hradec Králové 
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Jeřábový a výtahový servis s.r.o. 

Kutnohorská 425 

Praha - Měcholupy 109 00 

Tel. 737 823 414 
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1. MECHANIZACE 

Pro montáž bednění, betonáž ŽB monolitických sloupů, dopravu zdících prvků po 

staveništi, osazení ocelových průvlaků a prvků ocelové konstrukce a další bude potřeba 

těžká mechanizace. Dovoz materiálu na staveniště, je zajištěna tahačem s návěsem. 

Doprava materiálu po staveništi bude zajišťovat věžový jeřáb s dostatečným dosahem a 

potřebné nosnosti na staveništi. Veškeré ostatní stroje jsou navrženy tak, aby splňovali 

všechny požadavky pro provádění prací v dané etapě. Umístění strojů je znázorněno ve 

výkrese zařízení staveniště. 

Veškeré stavební stroje, mechanismy a nářadí budou použity výhradně ke svému 

určenému účelu a při použití budou dodržovány předpisy BOZP. 

2. DOSTUPNOST A ZÁSOBOVÁNÍ 

Dostupnost a zásobování běžného materiálu je uvedeno v kapitole 2. Širší vztahy 

dopravních tras a v příloze  P1 – Koordinační situace stavby. Příloha obsahuje polohu 

staveniště, stavebnin, sídla firmy, sídla dodavatele ocelových prvků a jejich vzájemné 

trasy ke staveništi. Jsou také uvedeny vzdálenosti a přibližné časy ujetých tras. 
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3. NAVRŽENÁ STROJNÍ SESTAVA 

3.1 Tahač s návěsem 
DAF FT XF 460 MX-13 

Specifikace: 

Tahač DAF FT XF 460 MX-13 (304kW/462HP) je společně s návěsem určen pro 

dopravu palet se zdícími prvky, betonářské výztuže, a částmi ocelové konstrukce. 

 

Obr. 10. Schéma Tahače DAF FT XF 460 MX-13 [3] 

Technická data: 

 Rozměry: 

• Rozvor náprav   WB =3400 mm 
WN =1400 mm 

• Šířka tahače    TB =2490 mm 
• Celková tech. hmotnost vozidla GVB =26 000 kg 
• Celková tech. hmotnost soupravy GCM =44 000 kg 
• Nosnost přední nápravy  2889 kg 
• Nosnost zadní nápravy  16081 kg 
• Maximální rychlost    85 km/h 
• Hnací soustava   6 válcový naftový motor, 12,9 l, 

Výkon 340 kW (462hp) při 1425-1750 ot./min. Max točivý moment 2300 Nm při 

1000-1425 ot./min. 
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Návěs Schwartzmüller 3 – nápravový valníkový návěs – stavební materiály 

Specifikace: 

Návěs Schwartzmüller na stavební materiály bude zapojen za tahač DAF. Souprava 

bude zajišťovat dopravu palet se zdícími prvky, betonářské výztuže, a částmi ocelové 

konstrukce. 

 

Obr. 11. Schéma Schwartzmüller 3 – nápravový valníkový návěs RH125 P – stavební 

materiály [4] 

Technická data: 

 Rozměry: 

• Vnitřní délka ložné plochy   cca 13 620 mm 
• Vnitřní šířka ložné plochy  cca 2 480 mm 
• Celková šířka    2 550 mm 
• Ložná výška nad točnou  125 mm 

Hmotnosti: 

• Celková hmotnost soupravy  4,2 t 
• Celková hmotnost (technická) 39 t 
• Zatížení nápravy (technické)  27 t 
• Zatížení točnice (technické)  12 t 
• Vlastní hmotnost   cca 5,6 t 
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3.2 Věžový jeřáb 

LIEBHERRE 110 EC-B 6 

Specifikace: 

Věžový jeřáb Liebherre 110 EC-B 6 s horní otočí, výškou háku 30,9 m a vyložením 

ramene 45 m s nosností 2,15 t je dostatečně vhodný pro sekundární dopravu veškerého 

dovezeného materiálu po staveništi. Jedná se zejména o dopravu bednění sloupů, palet 

se zdícími prvky, betonářskou výztuž, badie na čerstvou betonovou směs dopravenou 

autodomíchávači. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 12. Schéma věžového jeřábu LIEBHERRE EC-B 6 [5] 
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Technická data: 

 Rozměry: 

• Ustavení základny    4,6 x 4,6 m 
• Minimální vyložení   2,5 m 

• Maximální vyložení   45 m 
• Maximální výška háku  35,9 
• Nosnost (max. vyložení 45m) 2 150 kg 

• Maximální nosnost (do 15m)  6 000 kg 
• Výkon pojezdu zdvihacího zařízení 5,4 kW 

• Výkon zdvihacího zařízení  22 kW 

3.3 Autodomíchavač 

Schwing Stetter C3 AM 9 C 

Specifikace: 

Nákladní automobil Man s nástavbou SCHWING Stetter C3 AM 9 C je určen pro 

primární dopravu čerstvé betonové směsi z nedaleké betonárny. 

 

Obr. 13. Nákladní automobil s nástavbou SCHWING Stetter C3 AM 9C [6] 

Obr. 14. Schéma nástavby SCHWING Stetter C3 AM 9 C [6] 
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Technická data: 

 Rozměry: 

• Výška násypky  B = 1 474 mm 
• Průjezdní výška  C = 3 534 mm 
• Výsypná výška  D = 2 089 mm 
• Jmenovitý objem bubnu 9 m3 
• Geometrický objem  15 810 l 
• Otáčky bubnu   0-12/14 U/min 
• Výkon    268 kW (360 hp) 
• Pohon náprav   8x4 
• Pohotovostní hmotnost 32 t 

 

3.4 Autočerpadlo 

Schwing Stetter S42 SX 

Specifikace: 

Nákladní automobil Merdcedes Benz s nástavbou SCHWING Stetter S42 SX je určen 

pro dopravu čerstvé betonové směsi po staveništi. Autočerpadlo bude využito 

především pro betonáž stropní desky a průvlaků. 

 

Obr. 14. Nákladní automobil s nástavbou SCHWING Stetter S42 SX [6] 
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Obr. 15. Schéma nástavby SCHWING Stetter S42 SX [6] 

Technická data: 

 Rozměry: 

• Vertikální dosah   41,8 m   
• Horizontální dosah od osy otoče 38,1 m 
• Počet ramen    4 
• Dopravní potrubí   DN 125 
• Pracovní rádius otoče   370° 
• Systém zapatkování    SX 
• Zapatkování podpěr – přední  8,3 m 
• Zapatkování podpěr – zadní  8,3 m 
• Délka koncové hadice   4 m 
• Max. dopravované množství  163 m3/h 
• Max. tlak betonu   85 bar 
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3.5 Badie na beton 

Badie Eichinger typ 1016 s hadicí 

Specifikace: 

Badie na beton typ 1016 s hadicí, ve spodní části se segmentovým uzávěrem je určena 

pro sekundární dopravu čerstvé betonové směsi po staveništi pomocí věžového jeřábu, 

který je k dispozici během výstavby. 

 

 

Obr. 16. Badie na beton Eichinger typ 1016 s hadicí [7] 

Technická data: 

• Objem v litrech  1 500l 
• Nosnost   3 600 kg 
• Hrana plnění   1 750 mm 
• Průměr hadice   200 mm 
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3.6 Závěsné paletové vidle 

Závěsní paletové vidle Eichinger 1056.9 – automatické vyvážení 

Specifikace: 

Závěsné vidle jsou určeny pro sekundární dopravu materiálu na staveništi pomocí 

věžového jeřábu, který je dostupný během výstavby. Vidle jsou stavitelné na různé 

šířky roztečí mezi vidlemi. 

 

Obr. 17. Schéma závěsných paletových vidlí Eischinger 1056.9 [8] 

 
Obr. 18. Závěsné paletové vidle Eichinger 1056. [8] 

Technická data: 

• Maximální nosnost   2 000 kg 
• Hmotnost    198 kg 
• Celková výška břemene  1 150 – 1 800 mm 
• Rozpětí vidlí    400 – 1 200 mm 
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3.7 Silo na suché maltové směsi 

Silo o objemu  7,5 m3 

Specifikace: 

Silo na suché maltové směsi bude zajišťovat stálou zásobu zdící malty. Společně 

s kontinuální míchačkou PFT HM5 bude tvořit míchací centrum na staveništi. Dodávku 

zajistí firma LB Cemix s.r.o. 

 

Obr. 19. Silo na suché maltové směsi [9] 

Technická data: 

Objem   7,5 m3 
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3.8 Stavební míchačka 

Kontinuální míchačka PFT HM 5 

Specifikace: 

Kontinuální míchačka je určena pro míchání suché maltové směsi s násypkou součástí 

sila. Společně se silem tvoří na staveništi míchací centrum. Dodávku zajistí firma LB 

Cemix s.r.o. 

 

Obr. 20. Kontinuální míchačka PFT HM5 [10] 

Technická data: 

• Míchací výkonost   45 – 90 l/min 
• Dávkovací hřídel   45 l/min 
• Motor     400 V/50 Hz, 5,5kW 
• Připojení vody   ¾“ 
• Hmotnost    174 kg 
• Připojení sila     250 mm 
• Rozměry    2 280/390/370 mm 
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4. DALŠÍ DROBNÉ STROJE A NÁŘADÍ 

4.1 Invertorová svářečka 
Svářečka MMA 160 PROFESSIONAL 

Specifikace: 

Svářečka typu MMA pro ruční svařování elektrickým obloukem s použitím obalových 

svařovacích elektrod. Zdroj napětí je stejnosměrný DC – (invertorový), obalované 

elektrody se připojují ke kladnému pólu stroje a zemnící svorka k zápornému pólu 

zdroje. 

 

Obr. 21. Invertorová svářečka MMA 160 PROFESSIONAL [11] 

Technická data: 

• Napájení   220 V 
• Rozsah proudu   20 – 160 A 
• Zatěžovatel 100%  120 A 
• Zatěžovatel 60%  160 A 
• Vstupní příkon  4,8 kW 
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4.2 Vibra ční lišta 
Plovoucí vibrační lišta ENAR HURACAN H 

Specifikace: 

Vibrační lišta HURACAN H je určena pro hutnění čerstvého betonu při betonáži stropní 

desky. 

 

Obr. 22. Vibrační lišta ENAR HURACAN H [12] 

Technická data: 

• Motor   Honda GX – 35, 4-dobý 
• Hmotnost  14,5 kg 
• Výkon motoru 1,6 hp 
• Otáčky motoru 7000 ot/min 
• Frekvence  až 9000 
• Odstředivá síla 200 kP 
• Délka lišty  3 m 
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4.3 Ponorný vibrátor 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 

Specifikace: 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 je určen pro hutnění čerstvé 

betonové směsi v bednění. 

 

Obr. 23. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 [13] 

Technická data: 

• Napětí   42 V/200 Hz 
• Hmotnost  11 kg 
• Elektrický příkon 490 W 
• Hutnící výkon  120 m3/h 
• Otáčky   12 000 ot/min. 
• Průměr   42 mm 
• Délka hřídele  5 m 
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4.4 Nosné konstrukce 
Vrtací a sekací elektrické kladivo Makita HR4501C 45mm 

Specifikace: 

Vrtací elektrické kladivo bude sloužit k vyvrtání otvorů do ŽB stropu kóty +11,500 pro 

umístění šroubů na chemickou kotvu. 

 

Obr. 24. Vrtací a sekací kladivo Makita HR4501 45mm [14] 

Technická data: 

• Hmotnost   8,4kg 
• Elektrický příkon  1 350 W 
• Síla jednotlivého úderu 10,1 J 
• Otáčky na prázdno  130-280 ot/min 
• Průměr vrtání   max. 45 mm 
• Průměr korunka  max. 125 mm 
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4.5 Pístový kompresor 
Pístový kompresor BT-AC 400/50 Einhell Blue 

Specifikace: 

Kompresor bude sloužit k vyčistění vyvrtaných otvorů od prachu a hrubých nečistot 

před uložením chemické kotvy a šroubů do otvoru k zakotvení sloupů ocelové 

konstrukce. 

 

Obr. 25. Pístový kompresor Einhell BT-400/50 [15] 

Technická data: 

• Přípojka   230 V ~ 50 Hz 
• Sací kapacita   400 l/min 
• Elektrický příkon  2 200 W 
• Obsah vzdušníku  50 l 
• Otáčky    2 850 ot/min 
• Pracovní tlak   max. 8 bar 
• Hmotnost   46 kg 
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4.6 Úhlová bruska 
Úhlová bruska EBU 23 – 26 A 

Specifikace: 

Úhlová bruska NAREX EBU 23 – 26 A je určena pro krácení betonářských prutů a pro 

přípravu před svařováním.  

 

Obr. 26. Úhlová bruska EBU 23 – 26 A [16] 

Technická data: 

• Napájecí napětí  230 – 240 V 
• Jmenovitý příkon  2 600 W 
• Max. Ø kotouče  230 mm 
• Otáčky bez kotouče  6 500 ot/min 
• Hmotnost   6,0 kg 
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Úhlová bruska EBU 13 – 14 CE 

Specifikace: 

Úhlová bruska NAREX EBU 13 – 14 CE je určena pro krácení betonářských prutů a 

pro přípravu před svařováním. Do hůře přístupných míst. 

 

Obr. 27. Úhlová bruska EBU 13 – 14 CE [17] 

Technická data: 

• Napájecí napětí  230 – 240 V 
• Jmenovitý příkon  1 400 W 
• Max. Ø kotouče  125 mm 
• Otáčky bez kotouče  3 500 – 11 000 ot/min 
• Hmotnost   2,3 kg 
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4.7 Nivelační sestava 
Nivelační přístroj 

Specifikace: 

Nivelační sestava – přístroj Bosch GOL 26 D + Stativ BT 160 + Lať GR 500 slouží 

k měření a kontrole výšek objektu, zejména při základových konsrukcí zakládání první 

řady zdiva. 

     

Obr. 28. Nivelační přístroj GOL 26 D [18] Obr. 29. Stativ BT 160 + 
teleskopická hliníková lať 

 GR 500 [18] 
Technická data: 

• Přesnost nivelace   1,6 mm / 30 m 
• Zvětšení    26 x 
• Hmotnost    1,7 kg 
• Ochrana proti vodě a prachu  IP 54 
• Pracovní rozsah   100 m 
• Délka nivelační latě   5 m 
• Měrné jednotky na lati  m/cm 
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4.8 Lešení 
Hliníkové pojízdné 

Specifikace: 

Hliníkové pojízdné lešení bude sloužit zejména při zdění 2. výšky nad 1,5 m. 

 

Obr. 53. Hliníkové pojízdné lešení ProTec 2,0 x 0,7[26] 

Technická data: 
• Pracovní výška  2,9 m 
• Šířka podlážky  0,9 m 
• Výška lešení   2,3 m 
• Zatížení   2 KN/m2 
• Pracovní plocha  2,0 x 0,7 m 
• Hmotnost   43 kg 
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Časový plán hlavního stavebního objektu byl zpracován pro hrubou stavbu. 

Výstupem je řádkový harmonogram, který byl zpracován v programu Microsoft Project. 

Harmonogram je součástí přílohové části, jako příloha č. P5 – Harmonogram hrubé 

stavby hlavního stavebního objektu. 
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Pomocí softwaru BUILD Power S byla získána limitka materiálových zdrojů pro 
hrubou stavbu, který je přílohou P6 diplomové práce. Zdroje musejí být objednány vždy 
v dostatečném předstihu v závislosti na časovém plánu zpracovaném v programu MS 
Project.  

Betonová směs musí být objednána alespoň 2-3 týdny před potřebou plánované 
betonáže. 

Betonářská žebříková výztuž je nutná objednat alespoň 5-6 týdnu před jejím 
zabudováním do konstrukce. 

Zdící prvky nutno objednat v předstihu 4-6 týdnů v závislosti na sezonnosti prací. 

Ocelové příčné průvlaky Is714 tvořené pouze pro danou stavbu nutno objednat 
s předstihem 3-4 měsíců. 

Prvky ocelové konstrukce (IPE, U, Jäckel, trapézový plech) nutno objednat 
s předstihem 4-6 týdnů. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. Identifika ční údaje 
Název stavby: Centrální požární stanice v Hradci králové 

   Dále jen CPS-HK  

Místo stavby:  Hradec Králové, Kukleny, č. par. 455/5 

Stavebník: Česká republika – Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec 

Králové 

Podrobnosti SO.01 Centrální požární stanice v Hradci Králové, 1. Etapa 

Zastavěná plocha: 536 m2 (bez podloubí) 

Plocha pozemku: 10 246 m2 

Výškové osazení: 0,000 m=244,000 m n. m. BPV 

Počet podlaží: 1x PP, 5x NP 

Hlavní účastníci výstavby: 

Stavebník: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého 

kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec Králové  

Kontaktní osoba: brig. Gen. Ing. František Mencl tel. 950 530 229 

Zodpovědný projektant: 

    ARTLINE, projektový a inženýrský ateliér, 

                        Na Fialce II, 163 00 Praha 6 

   Ing. arch. Jiří Kapusta 

   Tel. 224936204 

   E-mail: artline@artlinepraha.cz 
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Dělení stavby na stavební objekty: 

SO.01 – Hlavní budova – Centrální požární stanice v Hradci Králové, 1. Etapa 

Dělení stavby na inženýrské objekty: 

IO.01 – Kanalizační přípojka 

IO.02 – Vodovodní přípojka 

IO.03 – Přípojka plynu  

IO.04 – Přípojka VN 

IO.05 – Přípojka NN 

IO.06 – Venkovní elektrické rozvody 

IO.07 – Komunikace a zpevnění plochy 

IO.08 – Sadovnické úpravy 

1.2. Obecné informace o stavbě 
Objekt je situován do prostoru vymezeném ulicí Pražskou a místní komunikací 

Kutnohorská, směr Plačice. Návrh územního plánu v oblasti Kuklen tvoří výchozí 

podmínky pro urbanistické řešení areálu CPS.  

Objekt graduje ve 4.podlaží s nástavbou pro umístění kondenzátoru. Areál je 

navržen na "zelené louce" v bezprostřední blízkosti navrhovaného kruhového objezdu, 

na který bude v budoucnu nasměrován výjezd vozidel k požárnímu zásahu. Objekt je na 

západě sevřen plánovanou rychlostní komunikací, na východě stávající místní 

komunikací směr Plačice a přilehlým autoservisem. Na jihovýchodě od areálu CPS je 

zrealizován hypermarket Albert. 

Pro připojení 1. etapy byl zvolen obousměrný provoz s vjezdem a výjezdem 

z místní komunikace Kutnohorská. Parkoviště je určeno pro zaměstnance s instalací 

závory a dorozumívacího zařízení. Parkovací stání mají kapacitu 12 míst, pro tělesně 

postižené je vyčleněno 1 stání.  

Přes ul. Pražskou je navržen přechod pro chodce s chodníkem umožňujícím příchod 

pěších do areálu.  

Před objektem je navržen v rámci zpevněných ploch prostor pro kontejner na 

odpadky. 
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Objekt 1. etapy požární stanice je obdélníkového půdorysu cca 37,300 x 13,500 / 

15,700 m. 

Výstavba areálu je uvažována ve dvou etapách.  

1.3. Informace o procesu 
Proces výstavby ŽB monolitické skeletové konstrukce Centrální požární stanice 

v Hradci Králové, 1. etapa následuje po ukončení prací základových konstrukcí, která 

obsahuje výkopové práce a provedení základů. Řešený proces tvorby ŽB monolitické 

skeletové kce. obsahuje svislé (sloupy) a vodorovné nosné konstrukce (příčné 

průvlaky). ŽB monolitická skeletová kce. bude tvořena v 1. PP sloupy a průvlaky 

v hlavních osách skeletu a doplňujícími ztužujícími sloupy mezi hlavními osami. 

V dalších nadzemních podlažích 1. NP a 2. NP bude konstrukční systém totožný.  

Železobetonová konstrukce je navržena z betonu B20 (C16/20, Doporučuji použít 

jako konstrukční beton minimální pevnosti C20/25)  

Ve 3. NP bude v západní části budovy strop tvořit střechu, která bude nesena 

ocelovými průvlaky, trapézovým plechem jako ztracené bednění a ŽB kcí. stropu. Ve 

zbylé části budovy 3. NP je monolitický skelet stále obdobný jako v předchozích 

podlažích.  

4. NP je kombinací monolitického ŽB skeletu a ocelového skeletu, OK v tomto 

podlaží tvoří obloukovou část střechy. Je složena z hlavních příčných vazníků, které 

jsou částečně uloženy na ŽB sloupech, na některých koncích jsou obloukově stočeny až 

na úroveň podlahy. 

Nástavba na střeše 4. NP tvoří samostatné patro a to 5. NP. Nástavba je celá 

konstrukčně řešena jako ocelová konstrukce. Nebude v tomto předpise řešena. 

Doprava stavebního materiálu (prvky bednění, betonářská výztuž, beton apod.) 

bude dovezena strojně a na staveništi bude manipulovatelnost pomocí věžového jeřábu, 

který bude k dispozici po celou dobu hrubé stavby. 

Betonáž ŽB skeletu bude probíhat s pracovními spárami, které určí statik. Čerstvá 

betonová směs bude dopravena v autodomíchávačích z nedaleké betonárny v Hradci 

Králové a ukládána do bednění pomocí věžového jeřábu a bádie (1,5m3) s rukávem. Pro 

betonáž stropů bude využito také betonpumpy. 
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2. PŘIPRAVENOST  

2.1. Převzetí staveniště 
Staveniště pro zhotovení monolitického skeletu přebíráme těsně po ukončení prací 

základových konstrukcí. Výstavbu bude dále realizovat stejný zhotovitel. Zařízení 

staveniště bude identické a již ve fázi používání. Budou zhotoveny veškeré zpevněné 

plochy, umístěny stavební buňky (obytné, hygienické, sociální, sanitární) sloužící 

pracovníkům a stavbyvedoucímu pro převlékání, úschovnu osobních věcí. Také 

umývárny s WC a veškeré přípojky k nim. Pro skladování drobného materiálu a nářadí, 

které není možno ponechat volně ve venkovním prostředí, budou zřízeny skladové 

uzamykatelné kontejnery. Na staveništi budou umístěny kontejnery na komunální 

odpad.  

Při převzetí bude staveniště čisté uklizené a v souladu s projektovou dokumentací. 

Následně bude staveniště předáno. O předání se sepíše předávací protokol a uvede se 

zápis do stavebního deníku. Vše bude podepsáno zúčastněnými osobami. 

2.2. Připravenost pracoviště 

Budou zhotoveny předchozí práce a to: výkopové práce a základové konstrukce. 

Veškeré práce musí být provedeny v předepsané kvalitě na základě projektové 

dokumentace, kde musí být dodrženy především jejich geometrické rozměry, prostorové 

umístění a předepsaná pevnost, které budou kontrolovány příslušnými pracovníky. 

Kontroly budou provedeny jak vizuálně tak měřením. U kontrol budou přítomni 

všechny dotčené strany a to: zástupce zhotovitele předešlých prací, zástupce zhotovitele 

následujících prací, technický dozor investora a případně investor. Z kontroly bude 

proveden záznam a zápis do stavebního deníku. 

Připravenost před betonáží sloupů 

Před montáží bednění v 1. PP a části 1. NP musejí být  zhotoveny základové pasy a 

patky. V dalších podlažích pak ukončení stropní deskou. V místech pracovní spáry (po 

vybetonování základových konstrukcí, po vybetonování stropu) bude z důvodu napojení 

výztuže sloupů vyvedena betonářská výztuž dle projektu od statika. Musejí být také 

zhotoveny podlahové kanály v 1. PP, zhutněné štěrkopísky pod podkladní beton a 

vybetonované plochy podkladního betonu. Déle provedené hydroizolace proti zemní 

vlhkosti pod stěny a sloupy spodní stavby. Na staveništi musí být předem dopraveno 
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bednění pro sloupy, betonářská výztuž pro dané prvky, pomocné lešení a ponorný 

vibrátor.  

Převzetí pracoviště 

Přebírat se budou provedené výkopové práce, základové konstrukce, podkladní 

vrstvy a provedené hydroizolace pod budoucími nosnými prvky skeletu. Bude 

provedena kontrola geometrických rozměrů a prostorového umístění. Kontroly budou 

provedeny jak vizuálně tak měřením. U kontrol budou přítomni všechny dotčené strany 

a to zástupce zhotovitele předešlých prací, zástupce zhotovitele následujících prací, 

technický dozor investora a případně investor. Z kontroly bude proveden záznam a 

zápis do stavebního deníku. 

2.3. Pracovní podmínky 

Obecné pracovní podmínky 

Přístupová cesta přímo z přilehlé komunikace je tvořena zhutněným betonovým 

recyklátem tl. 150mm. Staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením 

zasazené do mobilních betonových patek Do ulice Kutnohorská, ze které je plánovaný 

vjezd na staveniště a následně i na parkoviště bude osazena uzamykatelná brána šířky 

5m (2x pole 2,5m) pro zabránění vniknutí nepovolaným osobám.  Pracovní doba bude 

7:00 – 16:00 (směna 8h, 1h polední pauza na oběd). 

Všichni pracovníci pohybující se na stavbě budou předem seznámeni 

s technologickým postupem a budou proškoleni o dodržování BOZP na stavbě. 

Povinností každého pracovníka je nosit ochranou přilbu a reflexní vestu, pracovní obuv 

a oblečení dále používat nutné ochranné pomůcky při dané práci. Všichni pracovníci 

musí používat osobní ochranné pomůcky proti pádu z výšky nebo do hloubky. Veškeré 

ochranné pomůcky budou poskytnuty hlavním dodavatelem stavby. 

Pracovní podmínky procesu 

Proces betonáže prvních sloupů bude následovat po provedení hydroizolací na 

základových patkách, sloupy v dalších podlažích mohou být provedeny po 

vybetonování stropu pro dané patro. Betonáž započne ve chvíli, kdy stavbyvedoucí 

zkontroluje předešlé práce. Bednění sloupů musí být dle projektové dokumentace 

(správné výškové a geometrické osazení, rozměry sloupů). Výztuž sloupů nesmí být 

znečištěna nebo jinak znehodnocena. Musí být zkontrolována statikem a 
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stavbyvedoucím. Betonáž musí být prováděna za příznivého počasí, tj. od +5°C do 

+30°C jinak je nutno provést speciální opatření (předehřívání záměsové vody nebo 

kameniva proti promrznutí v opačném případně zakrytí konstrukce proti slunečnímu 

svitu a případné kropení). V případě deště budou bednící a betonářské práce přerušeny 

na dobu nezbytně nutnou a konstrukce bude zakryta. Konstrukce stěny musí být 

dostatečně zhutněna do vyplavení cementového tmele, aby nevznikla tzv. „štěrková 

hnízda“. Betonová směs v každé várce musí být stejného složení, aby nebyla důrazně 

viditelná pracovní spára a viditelné pracovní záběry. Čerstvá betonová směs bude 

z autodomíchávače na místo určení dopravena v bádii pomocí věžového jeřábu. 

Pracovníci budou při práci u horní hrany bednění stěny zajištěni proti pádu z výšky. 

Proškolení pracovníků zajistí zhotovitel před započetím prací a pracovníci své 

proškolení stvrdí podpisem pod daný dokument. 

Proces betonáže průvlaků a stropu bude prováděn současně a bude navazovat na již 

vybetonované sloupy, které splňují předepsanou pevnost. Bednění musí být 

zkontrolováno stavbyvedoucím, zda je dodržena rovinnost a geometrické umístění. 

Betonáž musí být prováděna za příznivého počasí, tj. od +5°C do +30°C jinak je nutno 

provést speciální opatření (předehřívání záměsové vody nebo kameniva proti 

promrznutí v opačném případně zakrytí konstrukce proti slunečnímu svitu a případné 

kropení). V případě deště budou bednící a betonářské práce přerušeny na dobu nezbytně 

nutnou a konstrukce musí být zakryta. Betonáž nesmí být zahájena, pokud je výztuž v 

bednění znečištěna. Konstrukce průvlaků a stropu musí být dostatečně zhutněna do 

vyplavení cementového tmele, aby nevznikla tzv. „štěrková hnízda“. Betonová směs 

v každé várce musí být stejného složení, aby nebyla důrazně viditelná pracovní spára a 

viditelné pracovní záběry. Čerstvá betonová směs bude z autodomíchávače na místo 

určení dopravena pomocí betonpumpy. Pracovníci budou při práci na bednění zajištěni 

proti pádu z výšek pomocí zábradlí, které bude probíhat okolo celé betonované plochy. 

Proškolení pracovníků zajistí zhotovitel před započetím prací a pracovníci své 

proškolení stvrdí podpisem pod daný dokument.  
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3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

3.1. Specifikace materiálu 

 Specifikace železobetonových konstrukcí (sloupy, průvlaky, strop) 

Beton C16/20 (B20) – XC1 – Cl 0,4 Dmax 16-S3 (Doporučuji min. C20/25)  

 Objem sloupy 1. PP 7,93 m3 + 5% ztratné = 8,3 m3  

 Objem strop nad 1. PP 31,08 m3 + 5% ztratné = 32,63 m3  

Objem sloupy 1. NP 13,1 m3 + 5% ztratné = 13,70 m3  

 Objem strop nad 1. NP  197,27 m3 + 5% ztratné = 207,14 m3  

Objem sloupy 2. NP 13,1 m3 + 5% ztratné = 13,70 m3  

 Objem strop nad 2. NP 197,08 m3 + 5% ztratné = 206,93 m3 

Objem sloupy 3. NP 9,76 m3 + 5% ztratné = 10,25 m3  

 Objem strop nad 3. NP  52,33 m3 + 5% ztratné = 115,13 m3 

 Objem sloupy 4. NP 4,3 m3 + 5% ztratné = 4,5 m3 

 Objem strop nad 4. NP 21,7 m3 + 5% ztratné = 22,8 m3 

 Objem výtahová šachta 38,98 m3 + 5% ztratné = 40,93 m3 

 Objem schodiště celkem 12,13 m3 + 5% ztratné = 12,74 m3 

 

Ocel B500 B Sloupy 

R8-R20    hmotnost celkem  7567,52 kg 

Ocel B500 B Strop  

R8-R20    hmotnost celkem  70155,32 kg 

Ocel B500 B Výtahová šachta 

R8-R20    hmotnost celkem  5847,00 kg 

Ocel B500 B Schodiště  

R8-R20    hmotnost celkem  1456,03 kg 

 

 Specifikace bednění železobetonové desky 

Stropní bednění PERI MULTIFLEX 
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 Použité prvky: - stropní nosník GT 24 

    - stropní stojky PEP 

    - překližkové desky 

    - trojnožka 

    - MRK rám 

    - držák zábradlí 

    - hlavy (křížové, přímé) 

    - obedňovací sloupek k obednění čel desky 

    - AW rámy 

    - odbedňovací olej PERI clean 

Plocha stropní desky je 567,06 m2, vč. průvlaků, bočnic 721,53m2.  

Specifikace bednění železobetonových sloupů 

Sloupové bednění PERI QUATTRO 

Systém bednění QUATTRO lze provést od průřezu 20cm x 20 cm až do  

 60 cm x 60 cm po modulu 5 cm. Bednění je vč. betonářské plošiny 

s integrovaným žebříkovým vstupem a ochranným košem. 

- Sloupový rám QUATTRO QES 350 

- Trojhranná lišta  QDL 350 

- Ochranný plech QUATTRO QB 

- Upínací kování QUATTRO QA 

- Úchyt pro stabilizátor QUATTRO QR 

- Betonářská plošina kompletní 

- Jeřábový závěs pro betonářskou plošinu 

- Žebřík 180/6, poz. 

- Žebříková patka, poz. 

- Žebříkové háky, poz. 

- Žebříkové připojení QUATTRO 

- Ochranný koš 150, poz. 

- Stabilizátor RSS (I, II, III) 

- Výložník AV (210, RSS III) 

- Patka-2 pro RSS, poz. 

- odbedňovací olej PERI clean 
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Plocha sloupu 400 mm x 400 mm je 5,28 m2 počet kusů 12. 

Plocha sloupu 400 mm x 600 mm je 6,6 m2 počet kusů 9. 

Specifikace bednění výtahové šachty 

Stěnové bednění PERI VARIO GT 24 

Systém bednění PERI VARIO GT 24 lze provést v různých šířkách stěny. 

Panely VARIO jsou dodávány v modulech po 60cm od 2,4m až do 6,0m. 

Standardní šířky panelů VARIO se dodávají v šířkách 1,0m; 1,25m; 1,875m a 

2,5m. Vnitřní roh bude použit šachtový roh SSE 150x150mm. Vnější rohy 

budou sepnuty křížovou závorou. 

- Panel VARIO S 180x5,4   2x 

- Panel VARIO S 130x5,4  2x 

- Panel VARIO S 180x4,2  2x 

- Panel VARIO S 130x4,2  2x 

- Panel VARIO S 250x5,4  2x 

- Panel VARIO S 250x4,2  2x 

- Panel VARIO S 185,5x 5,4  2x 

- Panel VARIO S 100x 5,4  2x 

- Panel VARIO S 185,5x4,2  2x 

- Panel VARIO S 100x4,2  2x 

- Vnitřní roh SSE 5,0m  4x 

- Křížová závora KRZ U 120  20x 

- Konzola pro betonážní lávku 

- Lávka VARIO  

- Jeřábová lišta 

- Směrový upínač 

- Vyrovnávací vřeteno 

Doplňkový materiál 

Distanční podložky (kroužky), Fixační kroucený úvazek nebo vázací drát, 

Odbedňovací prostředek, vruty, hřebíky, dřevěné desky 
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3.2. Doprava 

 Primární doprava 

Primární doprava prvků betonářské výztuže a prvků bednění bude zajištěna pomocí 

tahače DAF s návěsem Schwartzmüller na paletách nebo volně po kusech. Čerstvá 

betonová směs bude dopravena na stavbu pomocí autodomíchávače z nedaleké 

betonárny CEMEX Plačice s adresou: Pardubická ul. 500 04 Hradec Králové. 

 Sekundární doprava 

Sekundární dopravu po stavbě bude zajišťovat věžový jeřáb pomocí závěsných 

vidlí nebo textilních úvazků a bádie na betonovou směs. Dopravu betonové směsi pro 

betonáž stropu budou zajištovat betonpumpy dodané z nedaleké betonárny CEMEX 

Plačice s adresou: Pardubická ul. 500 04 Hradec Králové. Drobný materiál a usazení na 

místo určení bude přesouván ručně nebo pomocí stavebních koleček. 

3.3. Skladování 
Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelných skladech. Bude zhotovena 

jedna zpevněná plocha (3x24m) pro uložení případně přebytečného materiálu.  

3.4. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
Etapa hrubé vrchní stavby 

Stroje: 

- Tahač (Daf FT XF 460 MX-13) s návěsem (Schwartzmüller 3)  1ks 

- Věžový jeřáb TEREX CTT 91-5 TS12     1ks 

- Autodomíchávač: nákladní automobil (MAN TGS 32.360 846) s nástavbou 

(SCHWING Stetter C3 BASIC LINE typ AM 9 C)   3ks 

- Autočerpadlo betonu         1ks 

- Bádie na beton (1016 1,5m3)       2ks 

- Závěsné paletové vidle (Eichinger 1056.9)     1ks 

- Invertorová svářečka (MMA 160 PROFESSIONAL)   2ks 

- Vibrační lišta (ENAR HURACAN H)     1ks 

- Ponorný vibrátor (Perles AV 425)      3ks 

- Úhlová bruska (Narex EBU 23-26 A)     1ks 

- Úhlová bruska (Narex EBU 13-14 CE)     1ks 

- Nivelační sestava (Bosch GOL 26 D + stativ BT 160 + lať GR 500) 1ks 
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- Pojízdné lešení (DS ProTec)  

- Vysokotlaká myčka (Bosch AQT 45-14X)     4ks 

Podrobný popis a specifikace v kapitole 7. Návrh strojní sestavy. 

Nářadí: 

Stavební kolečka, zednické lžíce, vodováhy (1m, 2m), hliníkové latě (2m), 

zednická kladiva, olovnice, kýble, lopaty, koště, lajnovací šňůra, sprej, hadicová 

vodováha, vázací kleště, spirálový vazač, vázací drát, fixační úvazek, hrábě ocelové 

malířská štětka. 

Pomůcky BOZP: 

Reflexní vesty, přilby, pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv s ocelovou 

špičkou, ochranné brýle, holínky, svářečská kukla, svářečské rukavice, celotělový 

úvazek a jistící prostředky 

4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

4.1. Sloupy  

Bednění sloupů 

Bednění bude použito systémové PERI QUATTRO. Výška sloupů bude 

betonovaná 3,3 m, bednící desky tedy budou vysoké 3,5 m. Bednění bude nejprve 

smontováno na zpevněné ploše staveniště. Vnitřní plocha bednění bude natřena 

odbedňovacím prostředkem PERI Clean. Následně přemístěno pomocí věžového jeřábu 

na přesnou pozici a zajištěno pomocí vzpěr do patek (v 1. PP a části 1. NP) následně 

pak do stropu přechozího podlaží. Dvě vzpěry budou zachyceny do dílců bednění a to 

v navzájem kolmém směru. Zbylé dvě strany (bez vzpěr) budou zavřeny po vyvázání a 

kontrole výztuže sloupu. Bednění se po odbednění znovu využije pro vybednění sloupů 

následujícího patra. 
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Obr. 30. Zavětrování stojek diagonálním ztužením [19] 

Výztuž sloupů 

Armokoš bude předem připraven v prostoru staveniště. Do bednění bude umístěn 

pomocí věžového jeřábu před uzavřením zbylých dvou stran bednění. Výztuž bude 

napojena k prutům vytažených z předchozí konstrukce pomocí vázacího dránu nebo 

fixačních úvazků. Umístění třmínků ve spodní části armokoše, kde se stykuje svislá 

výztuž, bude doplněno po osazení koše před uzavřením bednění. Přesné umístění 

výztuže v bednění budou zajišťovat distanční kroužky. 

Betonáž sloupů 

Obecné zásady betonáže (platí také pro betonáž výtahové šachty, schodiště a 

stropní desky:  

- v místě uložení betonové směsi B20 (C16/20)-XC3-Cl 0,4-Dmax 15-S3 

Doporučuji však použít pevnosti betonu alespoň C20/25. 

- při přebírání čerstvé betonové směsi bude kontrolován dodací list (objem, třída 

pevnosti, doba přepravy) a provedeny zkoušky sednutí kužele S3-100 až 150mm 

a zkouška rozlitím F3 420 až 480mm 
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Obr. 31. Zkouška sednutí kužele [20] 

 

Obr. 32. Zkouška rozlitím [20] 

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po promísení s vodou (max. 

CEM 32,5 I portlandský-90min, CEM 32,5 II struskoportlandský-40 min, CEM 

32,5 III vysokopecní 45min) 

- betonování ucelené části konstrukce pracovního záberu musí být bez přerušení a 

plynulé 

- čerstvě zabetonovaná konstrukce nesmí být vystavena otřesům po dobu 

minimálně sedmi dní 

- betonová směs se nesmí spouštět z výšky větší jak 1,5m 

- betonová směs se ukládá tak, aby nedošlo k znehodnocení bednění nebo posunu 

výztuže 

- přerušit betonáž je možné na dobu takovou, při které beton nedosáhne hodnoty 

3,5MPa požadované pevnosti při zkoušce tuhnutí 

- vzdálenost vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru 

- rychlost ponořování a vytahování vibrátoru 5 – 8 cm/s 

- nesmí se ukládat další vrstva betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu  

- ukládaná vrstva čerstvého betonu cca 300 až 500 mm, ponoření vibrátoru do 

předchozí již zhutněné vrstvy cca do 100 až 150 mm 
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- vpichy je nutno vést tak aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží nebo 

bedněním 

- desky se betonují vcelku 

- sloupy a stěny se betonují pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí za 

jejího postupného hutnění 

- dilatační a pracovní spáry musí být provedeny a upraveny v místech dle 

projektové dokumentace 

Z betonáže se vyhotoví zkušební tělesa dle normy ČSN EN 12390-1 Zkoušení 

zatvrdlého betonu (krychle 150/150/150mm, trámec 150/150/400mm a válec 

150/300mm), o výsledcích zkoušek je vyhotoven protokol a provede se zápis do 

stavebního deníku. 

Betonáž sloupů bude možno začít po dokončení bednění a uložení výztuže do 

bednění. Vše musí být zkontrolováno (poloha, použité délky, profily, krytí, svázání 

výztuže a čistota výztuže). 

Čerstvá betonová směs bude dodávaná v autodomíchávači o objemu nástavby 9m3 

z betonárny CEMEX PLAČICE. Na staveništi bude betonová směs ukládána do 

bednění sloupů pomocí bádie a věžového jeřábu. 

Ukládání betonové směsi do bednění nesmí být z výšky větší než 1,5m, aby nedošlo 

k porušení homogenity a rozmísení čerstvé betonové směsi. V průběhu betonáže 

kontrolujeme stav konstrukce bednění. Případné vzniklé závady ihned odstraníme. 

Při hutnění musíme dbát na dokonalé vyplnění všech prostor i pod výztuží ale 

nesmí se porušit homogenita betonové směsi. Použijeme vysokofrekvenční ponorný 

vibrátor. Tím zajistíme zhutnění v dostatečné hloubce i těžko přístupných místech 

v konstrukci sloupů. Vibrování provádíme tak, aby vibrátor byl vpichován kolmo do 

betonové směsi. Rozestup vpichů je přibližně 40cm (závisí na výkonu vibrátoru a jeho 

akčním rádiusu). Vibrátor nesmí být ve styku s bedněním a výztuží.  

Čerstvě vybetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům minimálně po dobu 

sedmi dnů. Ošetřování (vlhčením nebo zakrytím) konstrukce bude ihned, jak to bude jen 

možné a bude probíhat minimálně po dobu sedmi dní. 

Betonáž započne po provedení kontroly výztuže. Čerstvá betonová směs bude třídy 

B20 dle PD (dnes C16/20, doporučuji alespoň C20/25) dopravována z nedaleké 

betonárny CEMEX Plačice, Pardubická ul., 500 04 Hradec Králové. Betonovat se bude 

pomocí věžového jeřábu a bádie s rukávem, který zabrání pádu čerstvé betonové směsi 
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z výšky větší než 1,5 m. Ukládání betonové směsi bude po vrstvách a to 0,5 m, které 

budou vibrovány ponorným vibrátorem do vyplavení cementového tmele. Při vibrování 

betonové směsi musí být ponorný vibrátor ponořen až do předchozí vrstvy uloženého 

betonu z důvodu dostatečného propojení vrstev a předejití nedostatečnému zhutnění, 

vzniku štěrkových hnízd nebo kaveren. 

 

Obr. 33. Betonáž sloupu pomocí badie a věžového jeřábu [21] 

Odbednění sloupů 

Konstrukci nesmíme odbednit, pokud její pevnost nedosáhla požadované hodnoty 

10Mpa. Pevnost se orientačně ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova 

kladívka a výpočtem. Doporučuji však ověření průkaznými zkouškami na zkušebních 

tělesech (krychlích150x150x150mm) v akreditované zkušebně. Dobu odbednění 

stanovíme výpočtem, přesná hodnota, viz kapitola č. 12 Výpočet potřebné 

technologické pauzy pro odbednění monolitických konstrukcí. Odbedňovat se začne 

uvolněním upínacího kování a odklopením prvního sloupového rámu. Druhý sloupový 

rám se odsune od hotové betonové konstrukce. Oba odklopené rámy se v otevřené 

pozici zajistí čepy. Uvolní se stabilizační vzpěry, bednění se zavěsí na jeřáb a přesune 

na skládku nebo další pracovní pozici. 
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Ošetřování betonu 

Po betonáži je nutno beton ošetřovat a chránit, aby dosáhl požadovaných vlastností. 

Ošetřovat beton kropením můžeme po jeho zatuhnutí, kdy už nedochází k vyplavování 

cementového tmele z betonové směsi. Beton chráníme před přímým slunečním svitem a 

před povětrnostními vlivy. Ochranu před slunečním svitem provádíme kropením a 

následným přikrytím folií nebo navlhčenou geotextilií proti rychlému vysychání betonu, 

způsobené slunečním svitem a působením větru. Doba ošetřování betonu závisí na 

povětrnostních podmínkách, teplotě a vlhkosti vzduchu. 

Ošetřování betonu se řídí normou ČSN P ENV13 670-1 

 

Obr. 34. Doba ošetřování betonu [22] 

4.2. Výtahová šachta  

Bednění výtahové šachty 

Bednění bude použito sytémové PERI VARIO. Výška pracovních záběrů výtahové 

šachty bude rozdílná, nejvyšší však bude v 1.PP a to 5,0 m. Bednící desky tedy budou 

použity 5,4 m vysoké pro betonáž 1.PP a následně 4,2 m vysoké pro betonáž zbylých 

podlaží. Bednění bude nejprve smontováno na zpevněné montážní ploše staveniště. 

Vnitřní plochy ve styku s betonem budou natřeny odbedňovací přípravkem PERI Clean. 

První bude umístěno vnější bednění, poté bude provedeno vyarmování šachty. Následně 

bude vnitřní část bednění výtahové šachty přemístěna na svou přesnou pozici a bude 

zajištěno pomocí vzpěr do základové patky (v 1.PP, v následujících podlažích to bude 

do vnitřního lešení v šachtě). 
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Obr. 35. Bednění VARIO GT 24 [23] 

Výztuž stěn výtahové šachty 

Výztuž bude navázána na vytažené pruty z předchozí konstrukce (základová patka, 

ve vyšších podlažích předchozí pracovní záběr) pomocí vázacího drátu nebo fixačních 

úvazků. Výztuž stěn bude prováděna dle výkresu výztuže. Výztuž pro napojení výztuže 

schodišťových ramen, které budou do výtahové šachty vetknuty, bude protažena skrz 

bednění v přesně daných polohách. Otvory budou zapěněny PUR montážní pěnou proti 

vytékání čerstvé betonové směsi skrz otvory. Budou umístěny distanční kroužky pro 

dodržení minimálního krytí výztuže a přesného umístění výztuže v bednění. Po kontrole 

statikem je možno vložit vnitřní část bednění 

Betonáž stěn výtahové šachty 

Obecné zásady betonáže: viz 4.1 betonáž sloupů 

Betonáž započne po provedení kontroly výztuže. Čerstvá betonová směs bude třídy 

B20 dle PD (dnes C16/20, doporučuji alespoň C20/25) dopravována z nedaleké 

betonárny CEMEX Plačice, Pardubická ul., 500 04 Hradec Králové. Betonovat se bude 

pomocí věžového jeřábu a bádie s rukávem, který zabrání pádu čerstvé betonové směsi 

z výšky větší než 1,5 m. Ukládání betonové směsi bude po vrstvách a to 0,5 m, které 

budou vibrovány ponorným vibrátorem do vyplavení cementového tmele. Při vibrování 

betonové směsi musí být ponorný vibrátor ponořen až do předchozí vrstvy uloženého 

betonu z důvodu dostatečného propojení vrstev a předejití nedostatečnému zhutnění, 

vzniku štěrkových hnízd nebo kaveren. 

Odbednění stěn výtahové šachty 

Konstrukci nesmíme odbednit, pokud její pevnost nedosáhla požadované hodnoty 

10Mpa. Pevnost se orientačně ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova 
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kladívka a výpočtem. Doporučuji však ověření průkaznými zkouškami na zkušebních 

tělesech (krychlích 150x150x150mm) v akreditované zkušebně. Dobu odbednění 

stanovíme výpočtem, přesná hodnota viz č. 12 Výpočet potřebné technologické pauzy 

pro odbednění monolitických konstrukcí.  

Odbedňovat se začne uvolněním křížové závory vnějšího bednících desek. Vnitřní 

bednící desky budou uvolněny od vzpěry a následně od šachtovách vnitřních rohu SSE. 

Postupně budou desky uvolňovány a přemístěny zaháknutím pomocí jeřábové lišty na 

zpevněnou montážní plochu staveniště a očištěny pro další použití.   

Ošetřování betonu 

Po betonáži je nutno beton ošetřovat a chránit, aby dosáhl požadovaných vlastností. 

Ošetřovat beton kropením můžeme po jeho zatuhnutí, kdy už nedochází k vyplavování 

cementového tmele z betonové směsi. Beton chráníme před přímým slunečním svitem a 

před povětrnostními vlivy. Ochranu před slunečním svitem provádíme kropením a 

následným přikrytím folií nebo navlhčenou geotextilií proti rychlému vysychání betonu 

způsobené slunečním svitem a působením větru. Doba ošetřování betonu závisí na 

povětrnostních podmínkách, teplotě a vlhkosti vzduchu. 

Ošetřování betonu se řídí normou ČSN P ENV 13 670-1, dle tabulky v Obr. 33. 

uvedené v odstavci 4.1. 

4.3. Schodišťová ramena  

Bednění schodišťových ramen 

Bednění bude použito klasické prkenné bednění, možno použití také desky OSB 

nebo jiné dřevovláknité desky. Bednit se bude vždy celá výška podlaží, tzn. 3 ramena. 

Nejprve se provede vybednění spodní plochy schodišťových ramen a bočnice 

schodišťových ramen. Celá šablona jednoho ramene se předpřipraví na zpevněné 

montážní ploše staveniště, následně se přenese pomocí jeřábu na místo určení. Desky 

jednotlivých stupňů budou podepřeny stojkami PERI PEP 20. Podpěry nutno zajistit 

příložkami nebo skobami. Podpěry se v 1.PP vzepřou o základovou desku. Ve vyšších 

podlažích do již zpevněných ramen schodiště předchozího podlaží. Bednění ve výšce 

nad 1,5m výšky je nutno použít lešení. Následně bude provedeno armování 

schodišťových stupňů. Po vyarmování můžeme vybednit čela jednotlivých 

schodišťových stupňů, které rozepřeme mezi již vybetonovanou výtahovou šachtu a 

bočnice bednění schodnic. Bočnice se rozepřou do již vyzděné obvodové stěny, která je 
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vzdálena od bočnice schodiště vzdálena 500mm. Navíc se zajistí bednící prkny čela 

schodnice dvěma latěmi a hřebíkem k dalším prknům tvořící čela stupně. 

  

Obr. 36. Bednění schodiště [24] 

Výztuž schodišťových ramen 

Schodišťová ramena budou vetknuta do stěn výtahové šachty. Výztuž 

schodišťových ramen tedy bude napojena na vytaženou výztuž z výtahové šachty, která 

bude tvořit tzv. vřeteno schodiště. Také bude napojeno na připravenou vytaženou 

výztuž ze stropní konstrukce. Výztuž bude vázána pomocí vázacího drátu nebo 

fixačních úvazků. Výztuž bude provedena dle výkresu výztuže. Krytí výztuže bude 

zajištěno pomocí distančních kroužků, které zajistí přesnou polohu výztuže 

v konstrukci. Po dokončení prací je nutno zkontrolovat uloženou výztuž statikem. 

Betonáž schodišťových stupňů 

Obecné zásady betonáže: viz 4.1 betonáž sloupů 

Betonáž započne po provedení kontroly výztuže. Čerstvá betonová směs bude třídy 

B20 dle PD (dnes C16/20, doporučuji alespoň C20/25, stupeň konzistence S2-S3) 

dopravována z nedaleké betonárny CEMEX Plačice, Pardubická ul., 500 04 Hradec 

Králové. Betonovat se bude pomocí věžového jeřábu a bádie s rukávem, který zabrání 

pádu čerstvé betonové směsi z výšky větší než 1,5 m. Ukládání betonové směsi bude po 

jednotlivých stupních. Nutno důkladně hutnit, důkladné celistvé obalení výztuže 

schodiště. Nesmějí vznikat vzduchové mezery, štěrková hnízda a kaverny v konstrukci. 

Hutnění bude zajištěno ponorným vibrátorem.  

Odbednění stěn výtahové šachty 

Konstrukci nesmíme odbednit, pokud její pevnost nedosáhla požadované hodnoty 

10Mpa. Konstrukci schodiště částečně odbedníme odstraněním každé druhé stojky. 
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Pevnost se orientačně ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka a 

výpočtem. Doporučuji však ověření průkaznými zkouškami na zkušebních tělesech 

(krychlích 150x150x150mm) v akreditované zkušebně. Dobu odbednění stanovíme 

výpočtem, přesná hodnota viz č. 12 Výpočet potřebné technologické pauzy pro 

odbednění monolitických konstrukcí.  

Odbedňovat se začne uvolněním čel schodišťových stupňů. Následně je možno 

uvolnit každou druhou stojku. Do doby dosažení plné pevnosti betonu zůstanou stojky 

v místech největších ohybových momentů. Konzultováno se statikem. Odbedňovat se 

začne od vrchu schodišťových ramen jednoho podlaží.   

Ošetřování betonu 

Po betonáži je nutno beton ošetřovat a chránit, aby dosáhl požadovaných vlastností. 

Ošetřovat beton kropením můžeme po jeho zatuhnutí, kdy už nedochází k vyplavování 

cementového tmele z betonové směsi. Beton chráníme před přímým slunečním svitem a 

před povětrnostními vlivy. Ochranu před slunečním svitem provádíme kropením a 

následným přikrytím folií nebo navlhčenou geotextilií proti rychlému vysychání betonu 

způsobené slunečním svitem a působením větru. Doba ošetřování betonu závisí na 

povětrnostních podmínkách, teplotě a vlhkosti vzduchu. 

Ošetřování betonu se řídí normou ČSN P ENV 13 670-1, dle tabulky uvedené 

v Obr. 33. uvedené v odstavci 4.1. 

 

4.4. Železobetonová deska a průvlaky 

Montáž bednění 

Při montáži čtyř prvkového systémového bednění začneme nasazením křížových 

hlav, které se zajistí klapkou.  

 Obr. 37. Osazení křížové hlavy [25] 
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Po nasazení hlav se stojky ustaví na únosný podklad a zajistí se trojnožkou. Stojky 

budou vysunuty do předpokládané výšky nosníků a vyrovná se jejich svislost 

trojnožkou. 

  Obr. 38. Zajištění trojnožkou [25] 

 Jelikož je výška stropu > 3,0 m je vhodné stojky s křížovými hlavami zavětrovat 

pomocí diagonálního ztužení.  

 

Obr. 39. Zavětrování stojek diagonálním ztužením [25] 

Zkontroluje se přesné umístění stojek s trojnožkou. Potom se z podlahy pomocí 

pracovních vidlic usadí spodní sekundární nosníky GT24 do křížových hlav s přesahem 

30cm. Sekundární nosníky jsou ve vzdálenostech 1,8m. Křížové hlavy zajišťují nosníky 

proti překlopení. 

  Obr. 40. Umístění sekundárních nosníků [25] 



   

136 
 

Kolmo na osy hlavních nosníků osadíme pomocí pracovních vidlic primární 

nosníky GT24. Montáž dle doporučení výrobce. Na tyto nosníky se budou ukládat 

překližkové desky. Minimální vzájemný přesah horních nosníků musí být 30cm. 

  Obr. 41. Umístění primárních nosníků [25] 

Po osazení všech primárních nosníků můžeme pokládat bednící desky. Aby nedošlo 

ke sklopení horních nosníků, je třeba zajistit styk překližky a horního nosníku hřebíkem. 

Spáry mezi deskami musejí být těsné, aby nedošlo k zatékání betonové směsi. 

  Obr. 42. Pokládka bednících desek [25] 

Průvlaky budou vybedněny pomocí průvlakového rámu UZ nebo bednícími 

kleštěmi. Podepření bude zhotoveno bednícími nosníky stejně jako v ploše stropu. 

 Obr. 43. Použití UZ rámu [25] 

 Obr. 44. Bednící kleště [25] 
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Následně může být horní hrana bednění znivelovaná a nastříkána odbedňovacím 

olejem PERI clean. Okraje nutno zajistit proti pádu osob, nejlépe systémovým 

zábradlím PERI. Ve chvíli kdy máme desky zajištěny, nasadíme na ostatní stojky přímé 

hlavy. Tak můžeme podepřít sekundární nosníky mezi stojkami s křížovou hlavou. 

Mezilehlé stojky se vytočí do požadované výšky a zajistí. Umisťujeme je tak, aby mezi 

každé dvě stojky s křížovou hlavou byly dvě stojky s přímou hlavou.  

 Obr. 45. Umístění ostatních stojek [25] 

Před betonáží je nutné překontrolovat svislost, osazení trojnožek, nosníků, 

překližkových desek a ostatního příslušenství. Bednění musí být zajištěno proti 

posunutí, uvolnění, vybočení nebo zborcení. Během ukládání betonu se nesmí narušit 

jeho trvanlivost ani vzhled. Je potřeba brát v úvahu přetvoření betonu vlivem tuhnutí a 

tvrdnutí a zamezit tak vzniku trhlin v betonu. Bednění je potřeba provést tak, aby bylo 

možné jeho postupné a částečné odbedňování. Nakonec provedeme finální nivelaci 

horního povrchu desek a případné nerovnosti vyrovnáme vytočením stojky. Okolo celé 

bedněné plochy se osadí bednící sloupky se zábradlím. Otvory v bednění od prostupů 

v konstrukci musíme obednit doplňkovým bedněním AW rámy a bednící dřevěné 

desky. AW rám nutno přibýt k překližce. Správná montáž bednění, jeho poloha, spoje, 

rovinnost, čistota atd. Vše zkontroluje stavbyvedoucí a statik následně provede zápis do 

stavebního deníku stvrzený podpisem. 

Armování stropní desky a průvlaků 

Armování stropní desky může být zahájeno po sestavení a kontrole bednění stropní 

konstrukce. Bednění stropní konstrukce umožňuje ukládání a vázání výztuže přímo 

v místě uložení. Pro armování stropu budou použity ocelové pruty R8-R20 připravené a 

naohýbané z armovny. Výztuž ve svazcích bude na stavbu dovezena na návěsu a do 

bednění přesunuta pomocí věžového jeřábu. 
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Výztuž se musí do bednění uložit v předepsané poloze podle výkresu výztuže. Při 

umisťování výztuže musí být zajištěna přesná poloha prutu, použití správného profilu a 

délky. Výztuž musí být zajištěna proti posunutí a musí být zajištěno její krytí umístěním 

na distanční podložky. Musí být dodrženo předepsané kotvení výztuže podle výkresu 

výztuže. Při ukládání výztuže do bednění je nutno dbát na správné křížení výztuže a 

zamezit tak vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. Minimální vzdálenosti 

výztuže mezi pruty musí být větší nebo roven jak 1,5 násobek nejhrubší frakce 

kameniva použité betonové směsi. 

V místě potřeby se výztuž sváže pomocí spirálového vazače a fixačního úvazku 

nebo vázacím drátem a vázacími kleštěmi. Výztuž zajistíme tak aby byla během 

betonáže zabezpečena její přesná poloha a také tl. krycí vrstvy (dle projektu statika). 

Nejvhodnější jsou z PVC nebo betonu. Nesmí být použity z materiálu podléhající korozi 

a tvorby skvrn na povrchu betonu. Krytí horní výztuže se zajistí montážními stoličkami. 

Nejdříve bude do bednění ukládána spodní výztuž. Po uložení, vyvázání a kontrole 

výztuže zda jsou pruty daných profilů a délek na svém místě dle výkresu výztuže, může 

být pokládána horní výztuž. Výztuž musí být před zabetonováním zbavena nečistot, 

mastnoty nebo jakéhokoli znečištění snižující soudržnost betonu a oceli. Případné 

znečištění se musí neprodleně odstranit. 

Správné uložení výztuže do bednění, jeho polohu, spoje, délky prutů, krytí výztuže 

atd. zkontroluje statik se stavbyvedoucím a provede se zápis do stavebního deníku 

stvrzený podpisem. 

Betonáž stropní desky a průvlaků 

Obecné zásady betonáže:  

- v místě uložení betonové směsi B20 (C16/20)-XC3-Cl 0,4-Dmax 15-S3 

Doporučuji použití pevnosti betonu alespoň C20/25. 

- při přebírání čerstvé betonové směsi bude kontrolován dodací list (objem, třída 

pevnosti, doba přepravy) a provedeny zkoušky sednutí kužele S3-100 až 150mm 

a zkouška rozlitím F3 420 až 480mm 
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Obr. 31. Zkouška sednutí kužele [20] 

 

Obr. 32. Zkouška rozlitím [20] 

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po promísení s vodou (max. 

CEM 32,5 I portlandský-90min, CEM 32,5 II struskoportlandský-40 min, CEM 

32,5 III vysokopecní 45min) 

- betonování ucelené části konstrukce musí být bez přerušení a plynulé 

- čerstvě zabetonovaná konstrukce nesmí být vystavena otřesům po dobu 

minimálně sedmi dní 

- betonová směs se nesmí spouštět z výšky větší jak 1,5m 

- betonová směs se ukládá tak, aby nedošlo k znehodnocení bednění nebo posunu 

výztuže 

- přerušit betonáž je možné na dobu takovou, při které beton nedosáhne hodnoty 

3,5MPa požadované pevnosti při zkoušce tuhnutí 

- vzdálenost vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru 

- rychlost ponořování a vytahování vibrátoru 5 – 8 cm/s 

- nesmí se ukládat další vrstva betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu  

- ukládaná vrstva čerstvého betonu cca 300 až 500 mm, ponoření vibrátoru do 

předchozí již zhutněné vrstvy cca do 100 až 150 mm 
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- vpichy je nutno vést tak aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží nebo 

bedněním 

- desky se betonují vcelku 

- sloupy a stěny se betonují pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí za 

jejího postupného hutnění 

- dilatační a pracovní spáry musí být provedeny a upraveny v místech dle 

projektové dokumentace 

Z betonáže se vyhotoví zkušební tělesa dle normy ČSN EN 12390-1 Zkoušení 

zatvrdlého betonu (krychle 150/150/150mm, trámec 150/150/400mm a válec 

150/300mm), o výsledcích zkoušek je vyhotoven protokol a provede se zápis do 

stavebního deníku. 

Betonáž stropu bude moci začít po dokončení bednění a uložení výztuže do 

bednění. Vše musí být zkontrolováno (poloha, použité délky, profily, krytí, svázání 

výztuže a čistota výztuže). 

Čerstvá betonová směs bude dodávaná v autodomíchávači o objemu nástavby 9m3 

z betonárny CEMEX PLAČICE. Stropní deska bude betonována pomocí betonpumpy. 

Ukládání betonové směsi do bednění nesmí být z výšky větší než 1,5m, aby nedošlo 

k porušení homogenity a rozmísení čerstvé betonové směsi. Betonáž probíhá od okrajů 

stropní konstrukce ke středu. V průběhu betonáže kontrolujeme stav konstrukce 

bednění. Případné vzniklé závady ihned odstraníme. 

Čerstvý beton z pumpy do bednění rozhrneme hráběmi po vodorovných vrstvách. 

Následně se rozhrnutá vrstva začne hutnit pomocí vibrační lišty. Vibrace by měla být 

zajištěna do hloubky 250mm. Při hutnění musíme dbát na dokonalé vyplnění všech 

prostor i pod výztuží ale nesmí se porušit homogenita betonové směsi. Vibrační lištu 

táhneme plynule po stropní konstrukci v pruzích, tak abychom dostatečně zhutnili celou 

plochu desky. Pokud by hutnění bylo nedostačující, použijeme vysokofrekvenční 

ponorný vibrátor především pro hutnění průvlaků. Tím zajistíme zhutnění v dostatečné 

hloubce i těžko přístupných místech v konstrukci. Vibrování provádíme tak, aby 

vibrátor byl vpichován kolmo do betonové směsi. Rozestup vpichů je přibližně 40cm 

(závisí na výkonu vibrátoru a jeho akčním rádiusu). Vibrátor nesmí být ve styku 

s bedněním a výztuží.  
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Čerstvě vybetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům minimálně po dobu 

sedmi dnů. Ošetřování (vlhčením nebo zakrytím) konstrukce bude ihned, jak to bude jen 

možné a bude probíhat minimálně po dobu sedmi dní. 

Ošetřování betonu 

Po betonáži je nutno beton ošetřovat a chránit, aby dosáhl požadovaných vlastností. 

Ošetřovat beton kropením můžeme po jeho zatuhnutí, kdy už nedochází k vyplavování 

cementového tmele z betonové směsi. Beton chráníme před přímým slunečním svitem a 

před povětrnostními vlivy. Ochranu před slunečním svitem provádíme kropením a 

následným přikrytím folií nebo navlhčenou geotextilií proti rychlému vysychání betonu, 

způsobené slunečním svitem a působením větru. Doba ošetřování betonu závisí na 

povětrnostních podmínkách, teplotě a vlhkosti vzduchu. 

Ošetřování betonu se řídí normou ČSN P ENV13 670-1 

 

Obr.34. Doba ošetřování betonu [22] 

Odbednění stropní desky 

Obecné informace: 

Odbedňováním nesmíme poškodit odbedňované plochy konstrukce, nesmí dojít 

k nepřípustnému napětí v konstrukci. Konstrukci nesmíme odbednit, pokud její pevnost 

nedosáhla požadované hodnoty. 

Nenosné bednění je možno odstranit při dosažení přiměřené pevnosti tak, aby 

nedošlo při odbedňování k poruše povrchu a hran konstrukce. Nosné bednění se nesmí 

odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby mohl přenášet namáhání, 

kterému je vystaven. Pevnost se orientačně ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí 

Schmidtova kladívka a výpočtem. Doporučuji však ověření průkaznými zkouškami na 

zkušebních tělesech (krychlích 150x150x150mm) v akreditované zkušebně. Dobu 
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odbednění stanovíme výpočtem, přesná hodnota viz č. 12 Výpočet potřebné 

technologické pauzy pro odbednění monolitických konstrukcí. 

Odbedňování probíhá ve dvou fázích. Nejdříve je bednění uvolněno a poté se 

rozebere a odstraní. Vše musí probíhat tak, aby konstrukce nebyla vystavena 

nadměrnému přetížení, nárazu nebo poškození. Po celou dobu odbedňování musí být 

zajištěna stabilita. Odstraňování sloupků probíhá symetricky od středu k podporám. 

Podpěrné sloupky odstraňujeme tak, aby se při rychlém uvolnění nepoškodil nosník. 

Na odbedňovací práce musí dohlížet pověřená osoba (stavbyvedoucí, mistr nebo 

řádně vyškolená osoba). Před zahájením odbedňování budou pracovníci seznámeni 

s prováděním prací a technologickým postupem. 

Po několika dnech od betonáže konstrukce, viz tabulka v části Odbednění sloupů, 

můžeme část bednění odstranit. Odstraněna bude každá druhá stojka z bednění. 

Zbývající stojky budou nadále podpírat konstrukci po dobu dalších 18 dní. Po této době 

můžeme bednění bezpečně úplně odstranit. 

S odbedňováním začneme nejdříve u stojek s přímou hlavou, které odstraníme a 

uložíme je na přepravní palety.  

Obr. 46. Odstranění stojek s přímou hlavou [25] 

Povolíme stojky s křížovou hlavou asi o 4cm tak, že uhodíme do klínu matice, čímž 

se stojka odtíží. S demontáží je potřeba začít uprostřed stropní desky. 
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 Obr. 47. Uvolnění stojek s křížovou hlavou [25] 

Pomocí montážní vidlice sklopíme primární nosníky a část jich odebereme. 

Ponecháme pouze nosníky pod stykem překližkových desek. 

 Obr. 48. Odebrání primárních nosníku [25] 

Začneme s odebíráním překližkových desek, které ihned rovnáme na palety. 

 Obr. 49. Odebírání překližkových desek [25] 

Po odebrání desek můžeme montážními vidlicemi sundávat zbylé primární nosníky. 
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 Obr. 50. Odstranění zbylých sekundárních nosníků [25] 

Když jsou primární nosníky odstraněny, můžeme sundávat sekundární nosníky a 

stojky s trojnožkou, které ukládáme do přepravních palet. 

Obr. 51. Odstranění stojek s křížovou hlavou [25] 

Jako poslední začneme odbedňovat průvlaky, které jsou vybedněny pomocí UZ 

rámů. Postup odbednění průvlaků je obdobná jako u odbednění stropní desky. Při 

odbednění je nutno postupovat tak, aby se zamezilo poškození konstrukce. 

Po odbednění se všechny bednící prvky očistí od zbytků betonu, desky se očistí 

špachtlí a natřou odbedňovacím prostředkem ze všech stran. Bednění se po očištění 

odveze a uloží pro další použití. 

 Obr. 52. Očištění bednících desek [25] 
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Při odstraňování bednění se musí dbát tomu, aby nedošlo k pádu bednících desek. 

Na proces odbedňování dohlíží proškolený pracovník. 

5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

5.1. Složení pracovní čety pro betonáž ŽB sloupů 
Vedoucí pracovní čety, mistr (betonář-železář) 1 

Zaučení montážníci bednění (tesař) 5 

Zaučení montážníci pro armování (železář) 5 

Zaučení dělníci pro betonáž 5 

Řidič (tahač s návěsem C + E a profesní průkaz) 1 

Řidič (autodomíchávač C a profesní průkaz) 2 

Jeřábník (jeřábnický průkaz) 1 

Pomocné síly 3 

5.2. Složení pracovní čety pro betonáž ŽB desky a průvlaků 
Vedoucí pracovní čety, mistr (betonář-železář) 1 

Zaučení montážníci bednění (tesař) 5 

Zaučení montážníci pro armování (železář) 5 

Zaučení dělníci pro betonáž 5 

Řidič (tahač s návěsem C + E a profesní průkaz) 1 

Řidič (autodomíchávač C a profesní průkaz) 2 

Jeřábník (jeřábnický průkaz) 1 

Pomocné síly 3 

6. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Způsob, četnost provádění kontrol, povolené odchylky a kvalitativní kritéria jsou 

stanovena v kapitole 10. Kontrolní zkušební plán a v příloze P7 – Kontrolní a zkušební 

plán ŽB. Zda kontrola odhalí nedostatky, provede se záznam do stavebního deníku nebo 

montážního deníku a vady se neprodleně odstraní. Pokud budou zjištěny neshody 

dodávky materiálu s objednávkou, bude požadována náhrada po dodavateli. Kontrol se 

zúčastní stavbyvedoucí, mistr a příp. technický dozor investora. 
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7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

7.1. Bezpečnost práce je řešena podle následující legislativy:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

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 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 

Následující plán rizik a opatření je vypracován společně pro provádění 

monolitických konstrukcí.  

7.2. Požadavky týkající se zhotovení monolitických konstrukcí   
Požadavky na zajištění staveniště  

Riziko:  

- zranění třetích osob při nepovolaném vstupu na staveniště  

Opatření:  

- staveniště bude na své hranici souvisle oploceno do výšky 1,8 m a bude 

zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám uzamykatelnou branou a na 

přístupových komunikacích bude umístěna bezpečnostní značka „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám“  

- vjezd na staveniště bude označen dopravními značkami a bude opatřen 

bezpečnostní značkou „Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby“; vstup a vjezd na staveniště 

bude zřízen z východní strany z ulice Kutnohorská  

- pro pohyb pracovníků na místě stavby budou zhotoveny zpevněné plochy, stejně 

jako zpevněné plochy s dostatečnou únosností pro pohyb vozidel  
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- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení provede zhotovitel 

odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení; 

zobrazení sítí v situaci je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je nutno 

tato vedení zaměřit  

 

 

 

Riziko:  

- zranění osob při manipulaci s břemeny pomocí jeřábu  

- zranění pracovníka padajícím či pohybujícím břemenem ze závěsu jeřábu  

Opatření:  

- při práci s jeřábem bude dodržován systém bezpečné práce jeřábu  

- při dopravě břemen pomocí jeřábu musí být dodržována plocha staveniště, nad 

kterou se jeřáb se zavěšeným břemenem smí pohybovat  

- břemena nesmí být přepravována nad oblastmi, kde se trvale pohybují pracovníci a 

mimo plochu staveniště  

- povolený manipulační prostor jeřábu je zaznačen ve výkresu zařízení staveniště - 

bezpečné uvazování břemen pouze osobami k tomu oprávněnými s platným vazačským 

průkazem 

 - dodržování domluvené komunikace a signalizace při manipulaci jeřábu s 

břemenem  

- používání předepsaných prostředků k uvázání břemen 

- pomocí jeřábu lze přemisťovat pouze předměty, jejichž hmotnost vyhovuje 

maximálnímu možnému zatížení jeřábu  

- po dokončení prací bude jeřáb v bezpečné poloze, nezaaretován 

Riziko:  

- zranění pracovníků z důvodu pádu, uklouznutí, zakopnutí apod.  

Opatření:  

- všichni pracovníci jsou povinni nosit vhodnou pracovní obuv a ochranné pracovní 

pomůcky  

- v průběhu stavby budou průběžně kontrolovány zpevněné plochy, jejich čistota, 

pevnost, případné překážky budou odstraněny  

- pro případ zhoršení viditelnosti bude při provádění prací na staveništi zajištěno 

staveništní osvětlení  
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- po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací  

 

 

 

Zařízení pro rozvod energie  

Riziko: 

 - nebezpečí zásahu elektrickým proudem, vznik požáru či výbuchu  

Opatření:  

- všechna zařízení pro rozvod elektrické energie budou navržena, provedena a 

používána tak, aby neohrožovala bezpečnost osob, nebyla zdrojem nebezpečí výbuchu 

či požáru  

- veškeré rozvody elektrické energie budou zkontrolovány, viditelně označeny a 

budou podléhat pravidelným revizím  

- hlavní rozvaděč bude umístěn na viditelném místě, bude označen a zabezpečen 

proti manipulaci neoprávněnými osobami  

- všichni pracovníci budou obeznámeni s umístěním hlavní rozvodné skříně  

- nový rozvod energie bude zhotoven napojením na stávající rozvod v areálu; na 

nově zhotoveném objektu bude umístěna rozvodná skříň, odkud bude zřízen dočasný 

rozvod energie pro potřeby staveniště. Dočasné vedení bude zřízeno jako nadzemní  

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  

Riziko:  

- zranění pracovníků z důvodu povětrnostních podmínek, snížené viditelnosti  

- v letním období riziko úpalu, přehřátí  

- v zimním období riziko prochladnutí  

Opatření:  

- při provádění prací na pracovištích nacházejících se ve výšce nebo hloubce musí 

být respektován maximální počet pracovníků, kteří se na nich mohou současně 

bezpečně pohybovat, maximální zatížení, kterému může být vystavena konstrukce a 

povětrnostní vlivy, kterým by mohla být konstrukce vystavena   

- pracoviště musí být uzpůsobeno pohybu pracovníků, musí být dostatečně pevné a v 

případě nutnosti musí být řádným ukotvením zajištěna dostatečná stabilita, aby bylo 

zamezeno nežádoucím pohybům celého pracoviště nebo jeho části.  
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- zhotovitel okamžitě přeruší provádění prací při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách tj. rychlost větru nad 8 m/s, snížené viditelnosti do 30 m, za silného deště, 

bouře sněžení nebo tvorby námrazy 

 - v případě provádění prací v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, 

utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky musí být pracovník seznámen s pravidly 

dorozumívání pro případ nehody  

- poskytování chladných/teplých nápojů v závislosti na počasí  

- přestávky v práci a ohřátí  

Obecné požadavky na obsluhu strojů  

Riziko:  

- zranění osob nevhodným užíváním stroje nebo technickou poruchou  

Opatření:  

- u všech stavebních strojů musí před jejich použitím provedena kontrola funkčnosti 

a technického stavu 

 - u každého stroje bude veden provozní deník stroje, který obsahuje základní 

informace o stroji včetně informací o jeho užívání a údržbě  

- stavební stroje smí používat pouze pracovníci, kteří mají k používání tohoto stroje 

příslušná oprávnění  

- zhotovitel seznámí obsluhu stroje s podmínkami na staveništi, které mají vliv na 

bezpečnost práce, jako je např. únosnost půdy, přejezdů, sklony pojezdové roviny, 

umístění vedení a překážek  

- v případě, že obsluha odchází od stroje, je nutné, aby byl stroj zabezpečen proti 

pohybu a uzamčen proti neoprávněnému použití  

Riziko:  

- zranění osob při pohybu stroje  

Opatření:  

- při užívání stroje musí mít obsluha dostatečný výhled na pracoviště a před 

uvedením stroje do pohybu se musí ujistit, že neohrozí bezpečnost osob   

- v případě, že je užíván stroj s předepsaným zvláštním signalizačním zařízením, je 

signalizováno uvedení stroje do pohybu zvukovým nebo světelným výstražným 

signálem  

- na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do pohybu až po uplynutí doby 

postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami  



   

150 
 

- ohrožený prostor stroje je vymezen maximálním dosahem pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m  

- v případě couvání stroje bude vždy řidiči stroje asistovat jiný pracovník, který 

zajistí bezpečný posun stroje  

Míchačky  

Riziko:  

- zranění pracovníka nevhodným užíváním  

Opatření:  

- míchačka musí být umístěna na zpevněné ploše a zajištěna v horizontální poloze - 

míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu  

- při plnění míchačky pomocí lopaty nesmí lopata zasahovat do prostoru rotujícího 

bubnu  

- čištění pomocí nářadí nesmí probíhat, pokud je míchačka v chodu  

- na konstrukci míchačky se smí vstupovat jen v případě odpojení přívodu elektrické 

energie  

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  

Riziko:  

- zranění osob pohybem stroje, únik betonové směsi  

Opatření:  

- řidič vozidla kontroluje před jízdou, především po ukončení plnění nebo 

vyprazdňování přepravního zařízení, zda je výsypné zařízení zajištěno v přepravní 

poloze  

- vozidlo se pohybuje pouze po dostatečně únosné a zpevněné ploše  

- při ukládání směsi je umístěno na dostatečně přehledném místě a zajištěno proti 

samovolnému posunu či neoprávněnému užití  

Čerpadla směsí a strojní omítačky  

Riziko:  

- zranění osob hadicí čerpadla  

Opatření:  

- potrubí pro dopravu betonové směsi a především jeho vyústění musí být zajištěno 

proti samovolnému pohybu vlivem dynamických účinků tekoucí směsi  

- hadice pro dopravu směsi musí být zajištěna tak, aby nezpůsobila nadměrné 

namáhání okolních konstrukcí jako např. bednění, lešení, konstrukční části stavby  
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Riziko:  

- zranění osob nestabilním umístěním čerpadla  

Opatření:  

- autočerpadlo musí být umístěno na zpevněné a dostatečně únosné ploše, kde může 

dojít k jeho zapatkování a dostatečnému zajištění stability  

- prostor pro umístění čerpadla musí být dostatečně přehledný a v prostoru 

manipulace s potrubím se nesmí nacházet žádné překážky - v pracovním prostoru 

autočerpadla se nesmí zdržovat žádné osoby  

- výložník autočerpadla nesmí být používán ke zvedání a přesunu břemen  

- pohyb autočerpadla je dovolen pouze se složeným výložníkem v přepravovací 

poloze  

- při provozu čerpadel není dovoleno: a) přehýbat hadice b) manipulovat se spojkami 

a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, c) vstupovat na 

konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice  

Vibrátory   

Riziko:  

- zranění pracovníků nevhodným užíváním  

Opatření:  

- elektrický vibrátor smí být připojován pouze na zdroj o napětí a frekvenci dle údajů 

v technickém listu konkrétního výrobku   

- délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce, musí být nejméně 10 m  

- při vibrování lze vibrátor uchopit pouze za chráněné rukojeti  

- ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení lze provádět pouze za 

chodu vibrátoru  

Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  

Riziko:  

- zranění osob pohybem stroje nebo technickou závadou  

Opatření:  

- v případě zjištění závady na stroji tuto skutečnost obsluha stroje zaznamená a se 

zjištěnými závadami seznámí střídající obsluhu  

- po ukončení prací musí být stroj odstaven na vhodné místo, kde nebude zasahovat 

do komunikace či překážet žádným prováděným pracím a zde musí být zajištěn proti 
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samovolnému pohybu např. zakládacími klíny, spuštěním pracovního zařízení na zem či 

zabrzděním parkovací brzdou  

- zajištění proti samovolnému pohybu musí být provedeno i při pouhém přerušení 

práce  

- pokud se obsluha stroje chce vzdálit od stroje, musí jej zabezpečit proti 

neoprávněnému použití uzamknutím a vyjmutím klíče  

Přeprava strojů  

Riziko:  

- zranění osob při manipulaci s přepravovaným strojem  

Opatření:  

- přepravovaný stroj musí být nakládán, skládán a zajištěn proti posunutí při přepravě 

podle pokynů uvedených v návodu na užívání  

- při přepravě stroje se na jeho ložné ploše, v kabině ani na stroji nesmí pohybovat 

fyzické osoby  

- přepravovaný stroj musí mít po celou dobu přepravy pracovní zařízení v přepravní 

poloze a musí být zajištěno proti pohybu nebo převržení 

- dopravní prostředek musí být při nakládání stroje stabilně umístěn na vhodném 

prostoru a zajištěn proti pohybu  

- při nakládání či skládání přepravovaného stroje se fyzické osoby vzdálí z prostoru 

pro případ, že by došlo k pádu či převržení stroje  

Skladování a manipulace s materiálem  

Riziko:  

- zranění osob nevhodným uskladněním a pádem materiálu  

Opatření:  

- materiál musí být skladován na rovných, zpevněných a odvodněných plochách s 

dostatečnou únosností pro konkrétní prvky  

- rozmístění skladovaného materiálu na skládkách musí být takové, aby umožňovalo 

bezpečné skladování, doplňování a odebírání materiálu a manipulaci s ním  

- materiál bude skladován dle podmínek výrobce a v takové poloze, ve které bude 

ukládán do konstrukce  

- jednotlivé prvky musí být uloženy tak, aby byly po celou dobu skladování ve 

stabilní poloze a nehrozil jejich sesuv či pád  
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- u prvků, kde hrozí posunutí, převrácení či sesuv, bude jejich stabilita zajištěna 

pomocí klínů, opěr, podložek, zarážek nebo jiných konstrukcí branících jejich 

samovolnému pohybu  

- mezi prvky, které na sebe těsně doléhají a nejsou opatřeny háky či oky pro 

bezpečné uchopení, budou vloženy podkladky  

- sypké hmoty, které budou ručně ukládány a odebírány, smí být skladovány 

maximálně do výšky 2 m 150  

- pytlované sypké hmoty smí být ručně uloženy do výšky maximálně 1,5 m, při 

mechanizovaném ukládání, jsou-li na paletách, do výšky 3 m 

- pytle musí být ukládány v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby bylo zamezeno jejich 

sesuvu - tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách s otvorem nahoře  

- v případě, že výrobce nestanoví jinak, smí být materiál pravidelného tvaru 

skladován při mechanizovaném ukládání do výšky až 4 m  

Riziko:  

- zranění osob při skládání či nakládání materiálu  

Opatření:  

- upínání a odepínání prvků smí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah 

ve výšce maximálně 1,5 m  

- před samotnou manipulací s břemenem bude zkontrolován jeho úvaz a vyloučen 

pohyb pracovníků pod místem manipulace s břemenem  

- manipulace bude probíhat na základě dohodnuté signalizace mezi jeřábníkem a 

vazačem  

- při manipulaci budou pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními 

pomůckami  

Betonářské práce a práce související  

Riziko:  

- zranění pracovníků vlivem nestabilního bednění  

Opatření:  

- při montáži a demontáži bednění postupujeme dle pokynů výrobce 

 - bednění musí být po celou dobu montáže i demontáže zajištěno proti pádu - 

bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé  

- podpěrné stojky musí mít dostatečnou únosnost a musí být montovány tak, aby byla 

při odbedňování možná jejich demontáž bez ohrožení bezpečnosti  

- všechny bednící konstrukce musí být před betonáží posouzeny statikem  
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- zřízení pomocných pracovních podlah v případě zvýšeného místa práce  

- podpěrné konstrukce, především jejich stabilita bude pravidelně kontrolována  

Riziko:  

- zranění osob při betonáži zavalením nebo zalitím betonovou směsí   

Opatření:  

- při betonáži musí být zajištěna bezpečnost pracovníků proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí  

- v případě, že nelze zajistit pro pracovníky bezpečnou pracovní podlahu či plošinu, 

musí být ochrana fyzických osob zabezpečena jinými prostředky, které jsou stanoveny v 

technologickém předpise, například osobními ochrannými pracovními prostředky proti 

pádu  

- před započetím čerpání betonové směsi zhotovitel stanoví způsob dorozumívání 

mezi osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla  

Riziko:  

- zranění osob při nevhodném odbedňování  

Opatření:  

- odbedňování konstrukce smí být zahájeno až po kontrole a povolení statikem  

- při odbedňování musí být zajištěna bezpečnost fyzických osob proti pádu z výšky 

nebo do hloubky  

- prostor, který je při odbedňování ohrožen, je nutné zajistit proti vstupu 

nepovolaných osob  

Riziko:  

- zranění osob napíchnutím na výztuž - zranění osob při úpravě výztuže  

Opatření:  

- všechny prvky výztuže a stroje pro jejich úpravu musí být skladovány tak, aby 

nebyly tímto materiálem ohroženy fyzické osoby  

- pruty musí být při krácení či ohýbání zajištěny v pevné poloze, aby nedošlo k 

ohrožení fyzických osob  

7.3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

Riziko:  

- zranění pracovníka při pádu z výšky nebo do hloubky  

Opatření:  
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- všichni pracovníci budou seznámeni s požadavky na zajištění bezpečnosti proti 

pádu z výšky  

- po obvodu stropních konstrukcí bude vybudováno ochranné zábradlí o výšce 1,1 m, 

které bude opatřeno zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m; mezi zarážku a horní madlo 

bude osazena střední tyč proti vypadnutí pracovníka  

- všechny otvory ve stropní konstrukci, které mají půdorysné rozměry ve všech 

směrech větší než 0,25 m, budou po obvodě opatřeny stejným ochranným zábradlím, 

jako bude zhotoveno po obvodu stropní konstrukce; popř. budou tyto otvory zakryty 

poklopy s dostatečnou únosností a zajištěním proti posunutí  

- na všechny konstrukce bude zajištěn bezpečný přístup  

Používání žebříků  

Riziko:  

- zranění pracovníka pádem ze žebříku, uklouznutím apod.   

Opatření:  

- při pohybu na žebříku musí být pracovník vždy otočen obličejem k žebříku a musí 

mít možnost bezpečného uchopení  

- žebřík musí mít po celou dobu užívání zajištěnou dostatečnou stabilitu a musí být 

zajištěn proti samovolnému posunutí  

- nelze používat přenosné dřevěné žebříky delší než 12 m  

- po žebříku se smí vynášet či snášet pouze břemena o hmotnosti nejvýše 15 kg  

- po žebříku se smí v jednom okamžiku pohybovat pouze jedna osoba  

- v případě, že se na nástupní či výstupní plošině nevyskytuje pevné madlo či pevná 

konstrukce, kterou by pracovník mohl uchopit, musí být zvolen žebřík takové délky, 

aby jeho horní povrch byl nejméně o 1,1 m výše, než je horní hrana nástupní či výstupní 

plošiny  

- prostor u paty žebříku ze strany přístupu musí být alespoň 0,6 m  

- sklon žebříku musí být alespoň 2,5:1  

- za příčlemi musí být prostor minimálně 0,18 m  

- správné našlapování zejména při nepříznivých podmínkách za mokra či námrazy, 

čistota obuvi  

- přednostně používat k výstupům do pater objektu trvalé schodiště vybudované již v 

průběhu stavby nebo dočasná dřevěná schodiště  

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko:  
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- zranění osob padajícím předmětem  

Opatření:  

- materiál, který bude uložen ve výškách, musí být po celou dobu zajištěn proti pádu 

či sklouznutí během provádění prací  

- před uložením materiálu či nářadí na konstrukci je třeba ověřit nosnost této 

konstrukce, aby nedošlo k jejímu přetěžování  

- na okraji konstrukcí bude zhotoveno zábradlí se zarážkou u podlahy proti pádu 

předmětů  

- zřízení záchytných konstrukcí u vstupů do objektu  

- při pohybu po staveništi používat ochranné přilby  

- dodržování zákazu zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není pracovník 

vybaven například brašnou, pouzdrem, kapsářem či jinak  

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

Riziko:  

- zranění osob pádem osob nebo předmětů  

Opatření:  

- v místě práce bude zbudována ochranná konstrukce proti pádu předmětu či osob  

- v případě nutnosti zabezpečit ohrožený prostor, musí být jeho šířka od volného 

okraje pracoviště: a) práce ve výšce od 3 m do 10 m – 1,5 m široké pásmo b) práce ve 

výšce od 10 m do 20 m – 2 m široké pásmo  

 

Práce na střeše  

Riziko:  

- zranění pracovníka pádem ze střechy  

Opatření:  

- při provádění prací budou pracovníci zajištěni proti pádu zábradlím na volných 

okrajích konstrukce či bezpečnostním upevněním pomocí lana ke kotvícím bodům, 

které budou vybudovány před zahájením pokládky souvrství střešního pláště a po jeho 

dokončení budou sloužit jako bezpečností prvky při provádění údržby střechy  

Dočasné stavební konstrukce  

Riziko:  

- riziko pádu pracovníka  

Opatření:  
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- dočasné stavební konstrukce musí být smontovány a demontovány dle návodu na 

montáž pod vedením odborně způsobilé osoby a mohou být používány pouze v souladu 

s technickými listy  

- pracovníkům, kteří se podílejí na montáži a demontáži konstrukce, musí být po 

celou dobu k dispozici veškeré návody na montáž, včetně potřebných výkresů a 

dokumentů  

- v případě nutnosti vytvořit uspořádání konstrukce, které není obsažené v 

dokumentaci, musí být odborně způsobilou osobou proveden návrh, výpočet pevnosti a 

stability  

- dočasné stavební konstrukce musí být založeny na dostatečně únosném podkladu 

- konstrukce musí být zajištěna proti samovolnému pohybu připevněním k základové 

ploše a musí tvořit prostorově tuhý celek zajištěný proti vybočení či překlopení  

- všechny konstrukce musí být dostatečně odolné proti vnějšímu namáhání 

povětrnostních podmínek  

- podlahy musí být zajištěny proti posunutí a mezi jednotlivými podlahovými dílci 

nesmí být mezery  

- dočasné stavební konstrukce musí být předány odborně způsobilou osobou, která je 

odpovědná za jejich montáž  

- konstrukce musí podléhat pravidelným kontrolám, jejichž intervaly jsou stanoveny 

v průvodní dokumentaci; v případě mimořádných okolností bude prohlídka provedena 

ihned  

Přerušení práce ve výškách  

Riziko:  

- riziko úrazu vlivem nepříznivých podmínek  

Opatření:  

- k přerušení prováděných prací musí dojít za nepříznivých podmínek jako je: a) 

bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci 

na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C  

Školení zaměstnanců  

Riziko:  

- zranění pracovníka vlivem neznalosti předpisů  
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- zranění pracovníka vlivem provádění činnosti bez daného oprávnění  

Opatření:  

- všichni zaměstnanci budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

touto skutečnost stvrdí podpisem příslušného dokumentu  

- pracovníci budou seznámeni s postupem prací a s technologickým předpisem pro 

prováděnou činnost  

- pracovníci budou seznámeni s možnými riziky vyskytujícími se na stavbě  

- jeřáb může ovládat jen osoba, která má platný jeřábnický průkaz  

- osoby uvazující bednění nebo výztuž musí mít platný vazačský průkaz  

- řidiči dopravních prostředků musí mít platný řidičský průkaz pro daný typ 

prostředku 

 

 

 

8. Ekologie 

Ochrana životního prostředí při výstavbě je řešena legislativou:  

Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 154/2010 Sb. - kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. - kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech 
nakládání s odpady 

Při průběhu vlastní realizace objektu budou vznikat odpady, které musejí být 
likvidovány řádným způsobem, na základě předchozích předpisů. Kontejnery na 
komunální odpad budou umístěny na stavbě. Ostatní odpad bude likvidován 
v souladu se zákonem, na místech určených k jejich likvidaci. List o předání 
odpadu k likvidaci bude uchován. Druh vzniklého odpadu je uveden v následující 
tabulce odpadů. 

KÓD Druh odpadu 
Typ 

odpadu 
Likvidace 
odpadu 

12 00 00 Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů 
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12 01 01 Piliny nebo třísky železných kovů O  

12 01 02 Ostatní železný kov O  

12 01 05 Plast O  

12 01 13 Odpad ze svařování O  

15 00 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtra ční materiály a 
ochranné tkaniny jinde neuvedené 

15 01 02 Plastový obal O  

15 01 06 Směs obalových materiálů O  

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

17 01 01 Beton O  

17 02 03 Plast O  

17 04 05  Železo a/nebo ocel O  

17 07 01 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad N  

20 00 00 Odpady komunální a jim podobné odpady ze živností, z úřadů a 
z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů 

20 01 01 Papír a/nebo lepenka O  

20 01 02 Sklo O  

20 01 03 Drobné plastové předměty O  

20 01 04 Ostatní plasty O  

20 01 05 Drobné kovové předměty O  

20 01 06 Ostatní kov O  

20 01 07 Dřevo O  

20 01 08 Organický kompostovatelný kuchyňský odpad O  

20 02 03  Ostatní nekompostovatelný odpad O  

Tab. 8. Katalog odpadů 

Způsob zneškodnění odpadů 
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Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v Katalogu odpadů dle zákona č. 
185/2001 Sb. 

Likvidaci odpadů, zařazených do kategorie Nebezpečných odpadů (N), 
bude likvidovat oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným 
odpadem na základě smlouvy. 

Ostatní odpady zařazené do kategorie Ostatní (O) bude likvidována odvozem na 
skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadů za úplatu, příp. bude 
využit jako druhotná surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu 
odpadů.  

Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu 
Magistrát města Hradec Králové o sdělení informací o sídle zařízení vhodných 
k zneškodnění nebo zpracování jimi vyprodukovaného odpadu. 

V rámci kolaudačního řízení předloží stavebník doklady o likvidaci odpadů. 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v objektu jsou dodrženy 
předpisy a normy, týkající se zdravotně – technického vybavení, mikroklimatu, 
teploty, větrání, osvětlení, prostorových nároků a požární ochrany. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. Identifika ční údaje 

Název stavby: Centrální požární stanice v Hradci králové 

   Dále jen CPS-HK  

Místo stavby:  Hradec Králové, Kukleny, č. par. 455/5 

Stavebník: Česká republika – Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec 

Králové 

Podrobnosti SO.01 Centrální požární stanice v Hradci Králové, 1. Etapa 

Zastavěná plocha: 536 m2 (bez podloubí) 

Plocha pozemku: 10 246 m2 

Výškové osazení: 0,000 m=244,000 m n. m. BPV 

Počet podlaží: 1x PP, 5x NP 

Hlavní účastníci výstavby: 

Stavebník: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého 

kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec Králové  

Kontaktní osoba: brig. Gen. Ing. František Mencl tel. 950 530 229 

Zodpovědný projektant: 

    ARTLINE, projektový a inženýrský ateliér, 

                        Na Fialce II, 163 00 Praha 6 

   Ing. arch. Jiří Kapusta 

   Tel. 224936204 

   E-mail: artline@artlinepraha.cz 
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Dělení stavby na stavební objekty: 

SO.01 – Hlavní budova – Centrální požární stanice v Hradci Králové, 1. Etapa 

Dělení stavby na inženýrské objekty: 

IO.01 – Kanalizační přípojka 

IO.02 – Vodovodní přípojka 

IO.03 – Přípojka plynu  

IO.04 – Přípojka VN 

IO.05 – Přípojka NN 

IO.06 – Venkovní elektrické rozvody 

IO.07 – Komunikace a zpevnění plochy 

IO.08 – Sadovnické úpravy 

1.2. Obecné informace o stavbě 

Objekt je situován do prostoru vymezeném ulicí Pražskou a místní komunikací 

Kutnohorská, směr Plačice. Návrh územního plánu v oblasti Kuklen tvoří výchozí 

podmínky pro urbanistické řešení areálu CPS.  

Objekt graduje ve 4.podlaží s nástavbou pro umístění kondenzátoru. Areál je 

navržen na "zelené louce" v bezprostřední blízkosti navrhovaného kruhového objezdu, 

na který bude v budoucnu nasměrován výjezd vozidel k požárnímu zásahu. Objekt je na 

západě sevřen plánovanou rychlostní komunikací, na východě stávající místní 

komunikací směr Plačice a přilehlým autoservisem. Na jihovýchodě od areálu CPS je 

zrealizován hypermarket Albert. 

Pro připojení 1. etapy byl zvolen obousměrný provoz s vjezdem a výjezdem 

z místní komunikace Kutnohorská. Parkoviště je určeno pro zaměstnance s instalací 

závory a dorozumívacího zařízení. Parkovací stání mají kapacitu 12 míst, pro tělesně 

postižené je vyčleněno 1 stání.  

Přes ul. Pražskou je navržen přechod pro chodce s chodníkem umožňujícím příchod 

pěších do areálu.  

Před objektem je navržen v rámci zpevněných ploch prostor pro kontejner na 

odpadky. 
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Objekt 1. etapy požární stanice je obdélníkového půdorysu cca 37,300 x 13,500 / 

15,700 m. 

Výstavba areálu je uvažována ve dvou etapách. 

1.3. Informace o procesu 

Průvlaky nad 3.NP budou tvořeny ocelovými nosníky Is 714, délky 15,15 m. 

Budou uloženy na ŽB sloupech půdorysných rozměrů 400x400 mm. Kolmo mezi 

ocelové průvlaky Is 714 budou přivařeny ocelové nosníky IPE 240 a IPE 360 – pouze 

pod místem kde bude umístěn vysílací stožár, 4ks. Nosnou konstrukce stropu (Is 714, 

IPE 240, IPE 360) bude zaklopena trapézovým plechem 50 x 0,75, který bude tvořit 

ztracené bednění stropní konstrukce. Celá konstrukce stropu bude zmonolitněna ŽB 

deskou vyztuženou ocelovou sítí. 

Konstrukce 4.NP je tvořena hlavními příčnými průvlaky, které jsou částečně 

uloženy na ŽB sloupech, v části jižní jsou však na koncích obloukově stočeny (r=2100 

mm) až na úroveň nižšího podlaží. Kolmo mezi ocelové příčné průvlaky jsou přivařeny 

nosníky IPE 240. Některé příčné prvky jsou IPE 270 pro nástavbu 5.NP. V místě 

umístění nástavby jsou k profilům IPE přivařeny sloupky TR 100x100x3. Nosná 

konstrukce stropu bude zaklopena trapézovým plechem 50 x 0,75, který bude tvořit 

ztracené bednění stropní konstrukce. Celá konstrukce stropu bude zmonolitněna ŽB 

deskou vyztuženou ocelovou sítí. 

Nástavba pro kondenzátory tvořící 5.NP navazuje na konstrukci stropu 4.NP. 

Nástavba je zatížena pouze klimatickými vlivy a sama sebou. Sloupky jsou tvořeny 

ocelovými uzavřenými svařovanými profily (jäckel) 100x100x3, které jsou kotveny do 

nosné konstrukce stropu 4.NP. Krokve nástavby jsou také tvořeny tzv. jäckely 

100x100x3 s kolmo uloženými vaznicemi U 120x60x4. Na krokve bude přikotven 

trapézový plech pomocí šroubu s těsnící podložkou umístěným ve vlně plechu. 

Horizontální ztužení budou zajišťovat v každé stěně ztužidla (tyč Ø12mm). 

Doprava materiálu pro montáž OK bude dovezena strojně od nedalekého 

dodavatele hutního materiálu a na staveništi bude manipulovatelnost pomocí věžového 

jeřábu, který bude k dispozici po celou dobu hrubé stavby. 
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2. PŘIPRAVENOST  

2.1. Převzetí staveniště 

Staveniště pro montáž ocelové konstrukce přebíráme těsně po ukončení prací na 

monolitických konstrukcích. Výstavbu bude dále realizovat stejný zhotovitel. Zařízení 

staveniště bude identické a již ve fázi používání. Budou zhotoveny veškeré zpevněné 

plochy, umístěny stavební buňky (obytné, sociální, sanitární) sloužící pracovníkům a 

stavbyvedoucímu pro převlékání, úschovnu osobních věcí a umývárny s WC a veškeré 

přípojky k nim. Pro skladování drobného materiálu a nářadí, které není možno ponechat 

volně ve venkovním prostředí, budou zřízeny skladové uzamykatelné kontejnery. Na 

staveništi budou umístěny kontejnery na komunální odpad.  

Při převzetí bude staveniště čisté uklizené a v souladu s aktuální projektovou 

dokumentací. Následně bude staveniště předáno. O předání se sepíše předávací protokol 

a uvede se zápis do stavebního deníku. Vše bude podepsáno zúčastněnými osobami. 

2.2. Připravenost pracoviště 

Provedeny budou veškeré práce na monolitickém ŽB skeletu, vč. provedení sloupů 

v 3. NP, na které budou uloženy příčné průvlaky Is 714 a ve zbylé části bude 

vybetonován strop nad 3.NP a ŽB sloupy navazující na předchozí podlaží, na které 

budou částečně uloženy příčné průvlaky IPE 450. Bude vybetonovaná výtahová šachta 

se schodišťovými rameny vetknutými právě do stěn výtahové šachty tvořící tzv. vřeteno 

schodiště. Veškeré předchozí práce musejí být provedeny v předepsané kvalitě na 

základě projektové dokumentace, kde musejí být dodrženy především jejich 

geometrické rozměry, prostorové umístění a předepsaná pevnost, které budou 

kontrolovány příslušnými pracovníky nebo zkušební tělesa v akreditované zkušebně. 

Kontroly budou provedeny vizuálně i měřením. U kontrol budou přítomni všechny 

dotčené strany a to zástupce zhotovitele předešlých prací, zástupce zhotovitele 

následujících prací, tech. dozor investora a příp. investor. Z kontroly bude proveden 

záznam a zápis do stavebního deníku. 
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2.3. Pracovní podmínky 

2.3.1. Obecné pracovní podmínky 
Přístupová cesta přímo z přilehlé komunikace je tvořena zhutněným betonovým 

recyklátem tl. 150mm. Staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením 

zasazené do mobilních betonových patek Do ulice Kutnohorská, ze které je plánovaný 

vjezd na staveniště a následně i na parkoviště bude osazena uzamykatelná brána šířky 

5m (2x pole 2,5m) pro zabránění vniknutí nepovolaným osobám.  Pracovní doba bude 

7:00 – 16:00 (směna 8h, 1h polední pauza na oběd). 

Všichni pracovníci pohybující se na stavbě budou předem seznámeni 

s technologickým postupem a budou proškoleni o dodržování BOZP na stavbě. 

Povinností každého pracovníka je nosit ochranou přilbu a reflexní vestu, pracovní obuv 

a oblečení dále používat nutné ochranné pomůcky při dané práci. Všichni pracovníci 

musí používat osobní ochranné pomůcky proti pádu z výšky nebo do hloubky. Veškeré 

ochranné pomůcky budou poskytnuty hlavním dodavatelem stavby. 

2.3.2. Pracovní podmínky procesu 
Proces montáže ocelové konstrukce je činností se zvýšeným pracovním rizikem a 

může být prováděna pouze za příznivých klimatických podmínek, tj. rychlost větru do 

8m/s, viditelnosti při výskytu mlhy min 30 m nebo silném dešti musejí být práce 

přerušeny. Svařování ocelových prvků podléhá teplotním opatřením, která nesmí 

klesnout v místě styku pod teplotu 20°C a přesáhnout teplotu 80°C. Všichni pracovníci 

musejí být pro svou činnost náležitě proškoleni a dodržovat všechna bezpečnostní 

opatření. Proškolení pracovníků zajistí zhotovitel před započetím prací a pracovníci své 

proškolení stvrdí podpisem pod daný dokument. 
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3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

3.1. Specifikace materiálu 

3.1.1. Specifikace prvků stropu nad 3.NP 

označení ks 
délka  průřez 

Jednotková 

hmotnost 
Hmotnost prvku Ocel 

m mm (kg/m) (kg) 
 

Průvlak 4 15,15 
I (670x10 +2x 

22x300) 
185,6 2811,84 S355 

Vaznice 32 6,0 IPE 240 30,69 184,14 S235 

Vaznice 4 6,0 IPE 360 57,07 342,42 S235 

Trapéz. 

plech 
90 360 

TRP 

50x0,75x4000 
7,35 29,4 S235 

Tab. 7. Specifikace prvků OK stropu nad. 3.NP 

3.1.2. Specifikace prvků ocelové konstrukce 4.NP 

označení ks 
délka  průřez 

Jednotková 

hmotnost 

Hmotnost 

prvku 
Ocel 

m mm (kg/m) (kg) 
 

Průvlak 1 11,4 IPE 450 77,56 884,184 S 355 

Průvlak  1 8,1 IPE 450 77,56 628,236 S 235 

Průvlak 2 16,2 IPE 450 77,56 1256,472 S 235 

Sloup 5 3,65 IPE 450 77,56 283,094 S 235 

Vaznice 1 8,8 U 240 33,21 292,248 S 235 

Vaznice 1 9,2 U 240 33,21 305,532 S 235 

Vaznice 4 6,0 U 240 33,21 199,26 S 235 

Vaznice 2 2,25 U 160 18,84 42,39 S 235 

Vaznice 1 9,2 U 240 33,21 305,532 S 235 

Vaznice 1 1,6 U 240 33,21 39,852 S 235 

Vaznice 7 6,0 IPE 240 42,0 252 S 235 

Vaznice 6 1,6 IPE 240 42,0 67,2 S 235 

Vaznice 2 6,0 IPE 270 36,03 216,18 S 235 

Vaznice 3 1,6 IPE 270 36,03 57,648 S 235 

Trap. plech 65 195 TRP 50x0,75x3000 7,35 22,05 S 235 

Tab. 8. Specifikace prvků OK 4. NP 
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3.1.3. Specifikace prvků nástavby 5.NP 

označení ks 
délka  průřez 

Jednotková 

hmotnost 

Hmotnost 

prvku 
Ocel 

m mm (kg/m) (kg) 
 

Sloupek 16 2,95 100x100x3 9,42 22,789 S 355 

Rám 4 6,3 100x100x3 9,42 59,346 S 235 

Krokev 4 4,2 100x100x3 9,42 39,564 S 235 

Krokev 4 5,93 100x100x3 9,42 55,861 S 235 

Vaznice 4 8,2  U 120x60x4 7,53 61,746 S 235 

Vaznice 4 5,7 U 120x60x4 7,53 42,921 S 235 

Vaznice 4 3,4 U 120x60x4 7,53 25,602 S 235 

Ztužidla 8 4,0 ØR12 0,888 3,552 S 235 

Trap. Plech 15 75 TRP 40x0,63x5000 6,44 32,2 S 235 

Tab. 9. Specifikace prvků OK 5.NP 

3.1.4. Specifikace doplňkového materiálu ocelové konstrukce 
 

Typ materiálu Specifikace Délka [mm] ks v balení obsah ks 

Šroub včetně 

matky a podložky 

M16 210 
  

 

M20 270 
  

 

M24 270 
  

 

M30 320 
  

 

Elektrody EB 121  278   

Chemická kotva SOUDAFIX VE-SF  12 280ml  

Tab. 10. Specifikace doplňkového materiálu OK 

3.2. Doprava 

3.2.1. Primární doprava 
Primární doprava prvků ocelové konstrukce bude zajištěna pomocí tahače DAF 

s návěsem Schwartzmüller volně po kusech na dřevěných podkladcích. Doprava 

nevyžaduje žádné speciální požadavky, veškeré prvky budou dovezeny na návěsu 

Schwatzmüler s přesahem max. 2,6 m což je nutno řádně označit. Přesněji popsáno 

v kapitole 2. Řešení dopravních tras. 
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3.2.2. Sekundární doprava 
Sekundární dopravu po stavbě bude zajišťovat věžový jeřáb TEREX pomocí 

textilních. Drobný materiál a usazení na místo určení bude s pomocí pracovníků a nutno 

dbát na dodržování veškerých podmínek BOZP. 

3.3. Skladování 

Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelných skladech. Bude zhotovena jedna 

zpevněná plocha (10x20m) pro uložení prvků ocelové konstrukce před montáží. 

Ocelové prvky nutno skladovat na zpevněné ploše na dřevěných podkladcích rozměru 

alespoň 100x100mm. 

3.4. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

Etapa hrubé vrchní stavby 

Stroje: 

- Tahač (Daf FT XF 460 MX-13) s návěsem (Schwartzmüller 3)  1ks 

- Věžový jeřáb TEREX CTT 91-5 TS12     1ks 

- Invertorová svářečka (MMA 160 PROFESSIONAL)   2ks 

- Vrtací a sekací kladivo (Makita HR4501C 45mm)    1ks 

- Pístový kompresor (BT-AC 400/50 Einhell Blue)    1ks 

- Úhlová bruska (Narex EBU 23-26 A)     1ks 

- Úhlová bruska (Narex EBU 13-14 CE)     1ks 

- Nivelační sestava (Bosch GOL 26 D + stativ BT 160 + lať GR 500) 1ks 

- Pojízdné lešení (DS ProTec)       3ks 

Podrobný popis a specifikace v kapitole 7. Návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů. 

Nářadí: 

Vodováhy (1m, 2m), lajnovací šňůra, sprej, hadicová vodováha, momentový klíč 

s nástavci. 
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Pomůcky BOZP: 

Reflexní vesty, přilby, pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv s ocelovou 

špičkou, ochranné brýle, holínky, svářečská kukla, svářečské rukavice, celotělový 

úvazek a jistící prostředky 

4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

4.1. Ocelová konstrukce 

4.1.1. Montáž konstrukce stropu nad 3.NP 
Před začátkem montáže příčných ocelových průvlaků musejí být dokončeny práce 

předchozí etapy monolitických konstrukcí. Především musí být dokončena betonáž 

sloupů 3.NP, na které budou příčné průvlaky uloženy a zakotveny dále také musí být 

vyzděné výplňové obvodové zdivo. Prvky ocelové konstrukce budou dovezeny na 

stavbu, kde budou skladovány a umisťovány na místo určení v konstrukci ze zpevněné 

skladové plochy staveniště pomocí věžového jeřábu. Montáž započne dvojitým 

obmotáním textilních úvazků s ochranným návlekem a pomocí ocelového lana s okem a 

háky připevněna k věžovému jeřábu. Před každým umístěním prvků se musí 

zkontrolovat jejich rozměry a typ prvku podle projektové dokumentace. V místě osazení 

průvlaků navedou pracovníci prvek na přesné místo. Ve spodní pásnici ocelových 

průvlaků Is714 musejí být předem vyvrtáno 6 otvorů Ø22mm pro šroub M20. Po 

přesném usazení na ŽB sloupy budou v místech ukotvení k monolitické konstrukci 

vyvrtány otvory do sloupů pro ukotvení závitové tyče M20 s podložkou a matkou do 

chemické kotvy. Chemická kotva musí být vytvrzená alespoň 45minut při teplotě 20°C. 

Montáž průvlaků začne od západní stěny. Takto pokračujeme s umisťováním všech 

dalších průvlaků. U každého průvlaku se musí zkontrolovat stavbyvedoucím jejich 

svislost a geometrické umístění v prostoru dle PD. 

 Po umístění příčných průvlaků Is714 mohou být osazovány vaznice IPE 240 a IPE 

360. Vaznice budou také přemisťovány pomocí textilních úvazků s ochranným 

návlekem, které budou kolmo mezi průvlaky a budou přivařeny přímo v místě usazení. 

V místech styku s průvlaky bude postaveno zaaretované pojízdné lešení, ze kterého je 

možno přesně vaznice umístit do dané polohy a na obou koncích bodově přivařit a 

překontrolována poloha prvku. Nesmí být však ještě uvolněn z jeřábu. Musejí být 
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provedeny konstrukční svary pracovníkem s platným svářecím průkazem. Po provedení 

konstrukčních svarů na obou koncích může být prvek odvázán. Takto pokračujeme u 

všech vaznic. Svary nutno hlídat z požárního hlediska dalších 8h po provedení svarů.  

Následně až budou přivařeny všechny prvky IPE 240 a IPE 360 přesně dle dokumentace 

a bude vytvořen tzv. rošt, se může začít s umisťováním trapézového plechu, který bude 

tvořit ztracené bednění pro ŽB desku ke zmonolitnění celé stropní konstrukce nad 3.NP.  

Jedná se o práce vyžadující přesnost jeřábu a je požadována zvýšená bezpečnost 

práce. Proto je nutné montáž provádět téměř za bezvětří a dobrých povětrnostních 

podmínek. Na celou montáž bude dohlížet pověřená a proškolená osoba 

(stavbyvedoucí). Po celou dobu přemisťování se nesmějí pod zdvihaným břemenem 

pohybovat žádné osoby a břemeno musí být pod stálým dohledem. 

4.1.2. Montáž konstrukce střechy 4.NP  
Ocelová konstrukce 4.NP je závislá na dokončení prací na ŽB monolitickém 

skeletu. Především strop nad 3.NP a sloupy na strop navazující v 4.NP, na kterých je 

částečně ocelová konstrukce uložena. Průvlaky jsou obloukově stočeny (r=2100mm) 

převedeny na sloupy, až na úroveň podlahy.  

Montáž započne na zpevněné montážní ploše staveniště, kde budou příčné průvlaky 

IPE 450 konstrukčně spojeny se sloupy IPE 450 a následně přemístěny na místo určení 

v konstrukci dle PD. Během přípravy prvku je nutno také předpřipravit kotevní prvky 

pro patky sloupů. Kotevní prvky budou osazeny do ŽB stropu a to vyvrtáním čtyř 

kotevních pouzder Ø22mm pro každý sloup v přesně daných místech pro daný sloup. 

Otvory budou vyfoukány a zbaveny hrubých nečistot. Následně bude vtlačena chemická 

kotva a umístěny závitové tyče M20. Připravené příčné průvlaky mohou být po 

smontování na montážní ploše uvázány dvojitým obtočením textilního úvazku 

s ochranným návlekem a přemístěny pomocí ocelových lan s háky a okem pro zavěšení 

do háku jeřábu na místo určení. V místě určení navedou pracovníci prvek na přesnou 

pozici kotevních prvků a osadí podložkou a matkou. Po provedení kotvení 

smontovaného prvku do podkladu může být teprve prvek uvolněn od háku jeřábu. 

V místě uložení na ŽB sloupy je nutno postavit u sloupu zaaretované pojízdné lešení ze 

kterého se vyvrtají kotevní pouzdra Ø21mm skrz předem připravené otvory Ø22mm 

v ocelovém průvlaku v přesném místě uložení na ŽB sloup. Kotevní pouzdra se 

vyfoukají od prachu a zbaví hrubých nečistot, následně se vtlačí chemická kotva a do 
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pouzdra se umístí závitová tyč M20 s podložkou a matkou, která se dotáhne až po 

vytvrdnutí chemické kotvy (35min až 24 h dle teploty). Takto pokračujeme s umístěním 

zbylých průvlaků.  

Po umístění a zakotvení všech sloupů s průvlaky můžeme začít a umísťováním 

vaznic IPE 240, IPE 270, U 240 a U160 kolmých mezi průvlaky. Vaznice budou také 

přemisťovány pomocí textilních úvazků s ochranným návlekem, které budou kolmo 

mezi průvlaky a budou přivařeny přímo v místě usazení. V místech styku s průvlaky 

bude postaveno zaaretované pojízdné lešení, ze kterého je možno přesně vaznice umístit 

do dané polohy a na obou koncích bodově přivařit a překontrolována poloha prvku. 

Nesmí být však ještě uvolněn z jeřábu. Musejí být provedeny konstrukční svary 

pracovníkem s platným svářecím průkazem. Po provedení konstrukčních svarů na obou 

koncích může být prvek odvázán. Takto pokračujeme u všech vaznic. Svary nutno 

hlídat z požárního hlediska dalších 8h od provedení svarů.  Následně budou takto 

přivařeny všechny ostatní prvky přesně dle dokumentace a bude vytvořen tzv. rošt. Ke 

konstrukci 4.NP budou ještě kotveny sloupky nástavby (jäckel 100x100x3), které budou 

konstrukčně přivařeny k nosné konstrukci stropu v místech určení dle PD. Následně se 

může začít s umisťováním trapézového plechu, který bude tvořit ztracené bednění pro 

ŽB desku ke zmonolitnění celé stropní konstrukce nad 4.NP. 

 Jedná se o práce vyžadující přesnost jeřábu a je požadována zvýšená bezpečnost 

práce. Proto je nutné montáž provádět téměř za bezvětří a dobrých povětrnostních 

podmínek. Na celou montáž bude dohlížet pověřená a proškolená osoba 

(stavbyvedoucí). Po celou dobu přemisťování se nesmějí pod zdvihaným břemenem 

pohybovat žádné osoby a břemeno musí být pod stálým dohledem. 

4.1.3. Montáž nástavby v 5.NP 
Nástavba 5.NP, je navržena z tenkostěnných profilů, která bude sloužit pro umístění 

kondenzátoru je zatížena pouze klimatickými vlivy a sama sebou. Montáž již byla 

začata při tvorbě konstrukce 4.NP. Sloupky jsou následně obetonovány a tvoří strop nad 

4.NP. Po vytvrdnutí ŽB desky můžeme začít s montáží nástavby.  

Sloupky nástavby jsou již připraveny na přesné pozici dle PD, konstrukce valbové 

střechy bude smontována na zpevněné montážní ploše a umístěna na připravené sloupky 

jako celek bez krytiny. Následně může být konstrukce uvázána pomocí textilních 

úvazků s ochrannými návleky a přemístěna pomocí jeřábu na dané místo v konstrukci. 
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V místě osazení celku střechy bude z lešení navedena pracovníky na přesné místo 

určení a konstrukčně (šrouby) spojena se sloupky. Po provedení všech konstrukčních 

spojů může být teprve prvek uvolněn od jeřábu. Budou osazeny ztužidla Ø12, zajištující 

horizontální stabilitu konstrukce a napnuty pomocí napínacích šroubů s hákem. Prvky 

ztužidel jsou umístěny v každé stěně nástavby. Po provedení všech konstrukčních spojů 

a zajištění stability konstrukce se může začít s pokládáním krytiny. Krytinu bude tvoři 

trapézový plech 40x0,63 kotvený do konstrukce střechy pomocí šroubů s těsnící 

podložkou. Krytina bude zajištovat půdorysnou stabilitu konstrukce nástavby. 

Jedná se o práce vyžadující přesnost jeřábu a je požadována zvýšená bezpečnost 

práce. Proto je nutné montáž provádět téměř za bezvětří a dobrých povětrnostních 

podmínek. Na celou montáž bude dohlížet pověřená a proškolená osoba 

(stavbyvedoucí). Po celou dobu přemisťování se nesmějí pod zdvihaným břemenem 

pohybovat žádné osoby a břemeno musí být pod stálým dohledem. 

5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

5.1. Složení pracovní čety pro montáž ocelové konstrukce 

Vedoucí pracovní čety, mistr (ocelář) 1 

Montážní pracovník pro ocelové konstrukce 4 

Svářeč (svářečský průkaz) 2 

Řidič (tahač s návěsem C + E a profesní průkaz) 1 

Jeřábník (jeřábnický průkaz) 1 

Pomocné síly 3 

6. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Způsob, četnost provádění kontrol, povolené odchylky a kvalitativní kritéria jsou 

stanovena v příloze P8-Kontrolní a zkušební plán ocelové konstrukce. Zda kontrola 

odhalí nedostatky, provede se záznam do stavebního deníku nebo montážního 

deníku a vady se neprodleně odstraní. Pokud budou zjištěny neshody dodávky 

materiálu s objednávkou, bude požadována náhrada po dodavateli. Kontrol se 

zúčastní stavbyvedoucí, mistr a příp. technický dozor investora. 
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7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Bezpečnost práce je řešena podle následující legislativy:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

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) 

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 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu úrazů 

7.1. Požadavky týkající se zhotovení monolitických konstrukcí   

Požadavky na zajištění staveniště  

Riziko: - zranění třetích osob při nepovolaném vstupu na staveniště  

Opatření:  

- staveniště bude na své hranici souvisle oploceno do výšky 1,8 m a bude 

zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám uzamykatelnou branou a na 

přístupových komunikacích bude umístěna bezpečnostní značka „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám“  

- vjezd na staveniště bude označen dopravními značkami a bude opatřen 

bezpečnostní značkou „Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby“; vstup a vjezd na staveniště 

bude zřízen z východní strany z ulice Kutnohorská  

- pro pohyb pracovníků na místě stavby budou zhotoveny zpevněné plochy, stejně 

jako zpevněné plochy s dostatečnou únosností pro pohyb vozidel  

- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení provede zhotovitel 

odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení; 
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zobrazení sítí v situaci je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je nutno 

tato vedení zaměřit  

Riziko:  

- zranění osob při manipulaci s břemeny pomocí jeřábu  

- zranění pracovníka padajícím či pohybujícím břemenem ze závěsu jeřábu  

Opatření:  

- při práci s jeřábem bude dodržován systém bezpečné práce jeřábu  

- při dopravě břemen pomocí jeřábu musí být dodržována plocha staveniště, nad 

kterou se jeřáb se zavěšeným břemenem smí pohybovat  

- břemena nesmí být přepravována nad oblastmi, kde se trvale pohybují pracovníci a 

mimo plochu staveniště  

- povolený manipulační prostor jeřábu je zaznačen ve výkresu zařízení staveniště  

- bezpečné uvazování břemen pouze osobami k tomu oprávněnými s platným 

vazačským průkazem 

 - dodržování domluvené komunikace a signalizace při manipulaci jeřábu s 

břemenem  

- používání předepsaných prostředků k uvázání břemen 

- pomocí jeřábu lze přemisťovat pouze předměty, jejichž hmotnost vyhovuje 

maximálnímu možnému zatížení jeřábu  

- po dokončení prací bude jeřáb v bezpečné poloze, nezaaretován  

Riziko:  

- zranění pracovníků z důvodu pádu, uklouznutí, zakopnutí apod.  

Opatření:  

- všichni pracovníci jsou povinni nosit vhodnou pracovní obuv a ochranné pracovní 

pomůcky  

- v průběhu stavby budou průběžně kontrolovány zpevněné plochy, jejich čistota, 

pevnost, případné překážky budou odstraněny  

- pro případ zhoršení viditelnosti bude při provádění prací na staveništi zajištěno 

staveništní osvětlení  

- po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací  
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Zařízení pro rozvod energie  

Riziko: 

 - nebezpečí zásahu elektrickým proudem, vznik požáru či výbuchu  

Opatření:  

- všechna zařízení pro rozvod elektrické energie budou navržena, provedena a 

používána tak, aby neohrožovala bezpečnost osob, nebyla zdrojem nebezpečí výbuchu 

či požáru  

- veškeré rozvody elektrické energie budou zkontrolovány, viditelně označeny a 

budou podléhat pravidelným revizím  

- hlavní rozvaděč bude umístěn na viditelném místě, bude označen a zabezpečen 

proti manipulaci neoprávněnými osobami  

- všichni pracovníci budou obeznámeni s umístěním hlavní rozvodné skříně  

- nový rozvod energie bude zhotoven napojením na stávající rozvod v areálu; na 

nově zhotoveném objektu bude umístěna rozvodná skříň, odkud bude zřízen dočasný 

rozvod energie pro potřeby staveniště. Dočasné vedení bude zřízeno jako nadzemní  

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  

Riziko:  

- zranění pracovníků z důvodu povětrnostních podmínek, snížené viditelnosti  

- v letním období riziko úpalu, přehřátí  

- v zimním období riziko prochladnutí  

Opatření:  

- při provádění prací na pracovištích nacházejících se ve výšce nebo hloubce musí 

být respektován maximální počet pracovníků, kteří se na nich mohou současně 

bezpečně pohybovat, maximální zatížení, kterému může být vystavena konstrukce a 

povětrnostní vlivy, kterým by mohla být konstrukce vystavena   

- pracoviště musí být uzpůsobeno pohybu pracovníků, musí být dostatečně pevné a v 

případě nutnosti musí být řádným ukotvením zajištěna dostatečná stabilita, aby bylo 

zamezeno nežádoucím pohybům celého pracoviště nebo jeho části.  

- zhotovitel okamžitě přeruší provádění prací při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách tj. rychlost větru nad 8 m/s, snížené viditelnosti do 30 m, za silného deště, 

bouře sněžení nebo tvorby námrazy 
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 - v případě provádění prací v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, 

utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky musí být pracovník seznámen s pravidly 

dorozumívání pro případ nehody  

- poskytování chladných/teplých nápojů v závislosti na počasí  

- přestávky v práci a ohřátí  

Obecné požadavky na obsluhu strojů  

Riziko:  

- zranění osob nevhodným užíváním stroje nebo technickou poruchou  

Opatření:  

- u všech stavebních strojů musí před jejich použitím provedena kontrola funkčnosti 

a technického stavu 

 - u každého stroje bude veden provozní deník stroje, který obsahuje základní 

informace o stroji včetně informací o jeho užívání a údržbě  

- stavební stroje smí používat pouze pracovníci, kteří mají k používání tohoto stroje 

příslušná oprávnění  

- zhotovitel seznámí obsluhu stroje s podmínkami na staveništi, které mají vliv na 

bezpečnost práce, jako je např. únosnost půdy, přejezdů, sklony pojezdové roviny, 

umístění vedení a překážek  

- v případě, že obsluha odchází od stroje, je nutné, aby byl stroj zabezpečen proti 

pohybu a uzamčen proti neoprávněnému použití  

Riziko:  

- zranění osob při pohybu stroje  

Opatření:  

- při užívání stroje musí mít obsluha dostatečný výhled na pracoviště a před 

uvedením stroje do pohybu se musí ujistit, že neohrozí bezpečnost osob   

- v případě, že je užíván stroj s předepsaným zvláštním signalizačním zařízením, je 

signalizováno uvedení stroje do pohybu zvukovým nebo světelným výstražným 

signálem  

- na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do pohybu až po uplynutí doby 

postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami  

- ohrožený prostor stroje je vymezen maximálním dosahem pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m  
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- v případě couvání stroje bude vždy řidiči stroje asistovat jiný pracovník, který 

zajistí bezpečný posun stroje  

Skladování a manipulace s materiálem, zdvihací zařízení 

Riziko: 

- poranění zaměstnanců a jiných osob při práci se zdvihacím zařízením 

Opatření: 

- řídit se zpracovaným Systémem bezpečnosti práce u zdvihacího zařízení a 

prokazatelné seznámení s tímto dokumentem 

Riziko: 

- ohrožení zaměstnanců pádem materiálu na skládce 

Opatření: 

- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování 

zajištěna stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování 

- průvlaky apod. musejí být uloženy tak, aby nedošlo k sesunutí a zajištěny klínem 

nebo jiným klínovitým předmětem, podkladkem tak, aby nemohlo dojít k ujetí 

- materiál neukládat aby zasahoval do komunikace a ohrožoval staveništní dopravu a 

to ať pěší nebo strojní, nesmí zasahovat do průjezdného profilu 

Riziko: 

- pád části jeřábu při opravách 

Opatření: 

- opravy a údržby jeřábu provádět jen osobami odborně zaučenými 

- při opravách, údržbě apod. jeřáb a jeho části zajistit proti nežádoucímu pohybu a to 

způsobem stanoveným v manuálu 

Riziko: 

- pád vazače z výšky (vozidla, návěsu, z břemene na stohu apod.) 

Opatření: 

- zavěšování a vázání břemen provádět z bezpečných pracovních podlah 

- zákaz seskakování z výše položených pracovních a pochůzných ploch, používat 

žebříků, zabudovaných schodišť či ramp 

- při manipulaci s břemenem během nakládání vozidla nestát po stranách vozidla, 

používat vhodných prostředků k usměrnění břemene 

- používání ochranné přilby a pracovní obuvi s tužinou 
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Riziko: 

- zasažení zaměstnance pádem materiálu z výšky při neopatrné manipulaci či pohybu 

osob pod závěsem 

Opatření: 

- zákaz pohybu pod manipulovatelným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti 

- zákaz manipulace s břemenem nad osobami 

- vázání břemene a jeřábnické práce provádět pouze osobami s odbornou způsobilostí 

- používání ověřených vázacích prostředků, jejich kontrola, použití ochranné přilby 

-zákaz zdvihání břemen pomocí zakázaných manipulací, zejména šikmým tahem 

Riziko: 

- nebezpečí úrazu při skladování materiálu, nebezpečí poškození mat. na skládce, 

poškození mat. způsobem skladování, nebezpečí poškození dílců nesprávným upínáním 

a odepínáním dílců 

Opatření: 

- materiál musí být skladován, jak je určeno výrobcem, přednostně v poloze, ve které 

bude zabudován, skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné, technické 

vlastnosti musí odpovídat hmotnosti skladovaného materiálu 

- materiál bude skladován tak aby nedošlo k jeho poškození (převrácení, překlopení 

nebo posunutí), ocelové prvky ukládány na dřevěné podkladky, upínání bude prováděno 

ze země a podle předpisů 

Ruční nářadí, kovoobráběcí stroje 

Riziko: 

- poranění zaměstnanců při manipulaci s ručními nástroji a ostatním nářadím, 

v případě zakousnutí vrtáku, říznutí rozbrušovacími bruskami, namotání volného oděvu 

na rotující nástroj apod. 

Opatření: 

- řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a 

zakázanými manipulacemi u používaných nástrojů a nářadí 

- maximální pozornost při práci, zákaz používat poškozené nebo neúplné nářadí nebo 

nářadí, které není ve smyslu platné legislativy kontrolování či revidováno 

- rukojeti, násady a jiná místa kde je třeba nářadí uchopit musí být vhodně tvarovány 

a zajištěny proti uvolnění 
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- používání OOPP, zákaz použití volných a vlajících částí oděvů při práci s rotujícím 

nářadím, zákaz nošení řetízků, v případě dlouhých vlasů musejí být sepnuty a schovány 

-zákaz provádění oprav osobami bez předepsané odborné způsobilosti 

-zákaz pokládat úhlovou brusku na zem do doby jejího úplného zastavení 

- zákaz odcházení od rotujících či jinak nezajištěných součástí stroje 

Riziko:  

- poranění při práci s pneumatickým nářadím, uvolnění tlakových hadic 

Opatření:  

- rychlospojky s poškozeným bajonetovým uzávěrem nebo těsněním se nesmějí 

používat, ke spojení hadic musí být použity nepoškozené a čisté spojky  

- průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic 

- při provádění jakýchkoliv oprav, musí být z hadice vypuštěn stlačený vzduch 

- hadice musí být chráněna a zajištěna před přejíždění stavebními a dopravními 

prostředky a to vyvěšením nebo zakrytím 

- kompresor obsluhuje pouze osoba odborně způsobilá, řádně vede provozní 

záznamy, provádí pravidelné prohlídky a údržbu kompresoru 

Svařování, natavování P-b 

Riziko: 

- Ohrožení zaměstnanců požárem, popálením při používáním svářecích souprav,  

Opatření: 

- práce provádí pouze osoba s odbornou způsobilostí na základě vydaného povolení 

ke sváření (svářečský průkaz) 

- používání předepsaných OOPP pro dané práce, vybavení dvěma přenosnými 

práškovými hasícími přístroji o hmotnosti prášku min. 6kg 

- zákaz používání reflexní vesty během svařování 

Riziko: 

- Ohrožení zaměstnanců působením záření (ultrafialové, viditelné, infračervené) při 

svařování 
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Opatření: 

- svářečský prostor „izolovat“ pomocí závěsů, zástěn proti intenzivnímu oslnění 

ostatních pracovníků a osob které jsou přítomni v okolí 

- chránit zrak i pokožku svářeče či pomocníka vhodnými OOPP (ochranná svářečská 

kukla nebo štít, svářečské kožené rukavice, kožená svářečská zástěra, kožená pracovní 

obuv) 

- práce provádí pouze osoba s odbornou způsobilosti, která byla prokazatelně 

seznámena s technologickými postupy a bezpečností práce na staveništi 

Riziko: 

- ohrožení pracovníků popálením při svařování elektrodou 

Opatření: 

- práce provádí pouze osoba s odbornou způsobilostí, používání předepsaných OOPP 

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby nedošlo k náhodnému 

neúmyslnému dotyku s vstupními svorkami svařovacího zdroje 

- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou 

svařovací svorkou, svorka vodiče musí být umístěna co nejblíže ke svařovanému místu 

- elektrody se mění pouze v neporušených svářečských rukavicích 

- držák elektrod nebo svařovací pistole musí být odkládán na izolační podložku nebo 

izolační stojan 

- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými 

pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem 

- Při svařování elektrickým obloukem v mokrých prostorách musí být umístěn zdroj 

na suchém místě, je zakázáno používat improvizované přívody proudu 

- nedopalky elektrod se musí ukládat do nehořlavých krabic 

- je zakázáno svařovat elektrickým obloukem na nechráněných pracovištích, za 

deště, husté mlhy, sněžení nebo silného větru nebo svařování v uzavřených prostorách 

bez dostatečné výměny vzduchu, zákaz použití reflexní vesty během svařování 
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Montážní práce 

Riziko: 

- nebezpečí zranění osob a poškození konstrukce 

Opatření: 

- montážní práce začnou až po převzetí montážního pracoviště příslušnou osobou, 

která je zodpovědná za jejich provádění 

- zhotovitel zajistí bezpečné provádění a budou dodržovány veškeré bezpečnostní 

opatření 

- pracovníci použijí montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky pro dané práce 

Riziko: 

- nebezpečný způsob a místo upevnění vázacích prostředků, nedostatečná síla 

zdvihacího prostředku pro zdvihnutí zavěšených břemen, zasypaných, upevněných, 

přimrzlých nebo přilnutých, nebezpečí zranění osob během zdvihání a přemisťování 

dílce, možnost překlopení dílce, možnost překlopení dílce po osazení 

Opatření: 

- způsob, upevnění a seřízení vázacích prostředků bude voleno tak, aby proběhlo 

bezpečně, zdvihání a přemisťování zavěšených břemen bude provedeno v souladu s 

bližšími požadavky zvláštního právního předpisu  

- případná přimrznutá nebo jakkoli přilnutá břemena k podkladu je zakázáno zdvihat, 

během zdvihání a přemisťování dílce se pracovníci budou zdržovat v bezpečné 

vzdálenosti a až po ustálení dílce nad místem montáže se provede osazení a jeho 

zajištění proti vychýlení, nakonec se odvěsí od závěsu zdvihacího mechanismu 

- způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců je stanoven v 

technologickém postupu montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 

osazovaných dílců. 

Riziko: 

- ohrožení bezpečnosti osob nedodržením technologického postupu 

Opatření: 

- Veškeré následující dílce se budou osazovat až po bezpečném uložení 

předcházejících dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci 
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Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  

Riziko:  

- zranění osob pohybem stroje nebo technickou závadou  

Opatření:  

- v případě zjištění závady na stroji tuto skutečnost obsluha stroje zaznamená a se 

zjištěnými závadami seznámí střídající obsluhu  

- po ukončení prací musí být stroj odstaven na vhodné místo, kde nebude zasahovat 

do komunikace či překážet žádným prováděným pracím a zde musí být zajištěn proti 

samovolnému pohybu např. zakládacími klíny, spuštěním pracovního zařízení na zem či 

zabrzděním parkovací brzdou  

- zajištění proti samovolnému pohybu musí být provedeno i při pouhém přerušení 

práce  

- pokud se obsluha stroje chce vzdálit od stroje, musí jej zabezpečit proti 

neoprávněnému použití uzamknutím a vyjmutím klíče  

Přeprava strojů  

Riziko:  

- zranění osob při manipulaci s přepravovaným strojem  

Opatření:  

- přepravovaný stroj musí být nakládán, skládán a zajištěn proti posunutí při přepravě 

podle pokynů uvedených v návodu na užívání  

- při přepravě stroje se na jeho ložné ploše, v kabině ani na stroji nesmí pohybovat 

fyzické osoby  

- přepravovaný stroj musí mít po celou dobu přepravy pracovní zařízení v přepravní 

poloze a musí být zajištěno proti pohybu nebo převržení 

- dopravní prostředek musí být při nakládání stroje stabilně umístěn na vhodném 

prostoru a zajištěn proti pohybu  

- při nakládání či skládání přepravovaného stroje se fyzické osoby vzdálí z prostoru 

pro případ, že by došlo k pádu či převržení stroje   
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7.2. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

Riziko:  

- zranění pracovníka při pádu z výšky nebo do hloubky  

Opatření:  

- všichni pracovníci budou seznámeni s požadavky na zajištění bezpečnosti proti 

pádu z výšky  

- po obvodu stropních konstrukcí bude vybudováno ochranné zábradlí o výšce 1,1 m, 

které bude opatřeno zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m; mezi zarážku a horní madlo 

bude osazena střední tyč proti vypadnutí pracovníka  

- všechny otvory ve stropní konstrukci, které mají půdorysné rozměry ve všech 

směrech větší než 0,25 m, budou po obvodě opatřeny stejným ochranným zábradlím, 

jako bude zhotoveno po obvodu stropní konstrukce; popř. budou tyto otvory zakryty 

poklopy s dostatečnou únosností a zajištěním proti posunutí  

- na všechny konstrukce bude zajištěn bezpečný přístup  

Používání žebříků  

Riziko:  

- zranění pracovníka pádem ze žebříku, uklouznutím apod.   

Opatření:  

- při pohybu na žebříku musí být pracovník vždy otočen obličejem k žebříku a musí 

mít možnost bezpečného uchopení  

- žebřík musí mít po celou dobu užívání zajištěnou dostatečnou stabilitu a musí být 

zajištěn proti samovolnému posunutí  

- nelze používat přenosné dřevěné žebříky delší než 12 m  

- po žebříku se smí vynášet či snášet pouze břemena o hmotnosti nejvýše 15 kg  

- po žebříku se smí v jednom okamžiku pohybovat pouze jedna osoba  

- v případě, že se na nástupní či výstupní plošině nevyskytuje pevné madlo či pevná 

konstrukce, kterou by pracovník mohl uchopit, musí být zvolen žebřík takové délky, 

aby jeho horní povrch byl nejméně o 1,1 m výše, než je horní hrana nástupní či výstupní 

plošiny  
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- prostor u paty žebříku ze strany přístupu musí být alespoň 0,6 m  

- sklon žebříku musí být alespoň 2,5:1  

- za příčlemi musí být prostor minimálně 0,18 m  

- správné našlapování zejména při nepříznivých podmínkách za mokra či námrazy, 

čistota obuvi  

- přednostně používat k výstupům do pater objektu trvalé schodiště vybudované již v 

průběhu stavby nebo dočasná dřevěná schodiště  

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko:  

- zranění osob padajícím předmětem  

Opatření:  

- materiál, který bude uložen ve výškách, musí být po celou dobu zajištěn proti pádu 

či sklouznutí během provádění prací  

- před uložením materiálu či nářadí na konstrukci je třeba ověřit nosnost této 

konstrukce, aby nedošlo k jejímu přetěžování  

- na okraji konstrukcí bude zhotoveno zábradlí se zarážkou u podlahy proti pádu 

předmětů  

- zřízení záchytných konstrukcí u vstupů do objektu  

- při pohybu po staveništi používat ochranné přilby  

- dodržování zákazu zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není pracovník 

vybaven například brašnou, pouzdrem, kapsářem či jinak  

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

Riziko:  

- zranění osob pádem osob nebo předmětů  

Opatření:  

- v místě práce bude zbudována ochranná konstrukce proti pádu předmětu či osob  

- v případě nutnosti zabezpečit ohrožený prostor, musí být jeho šířka od volného 

okraje pracoviště: a) práce ve výšce od 3 m do 10 m – 1,5 m široké pásmo b) práce ve 

výšce od 10 m do 20 m – 2 m široké pásmo  
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Práce na střeše  

Riziko:  

- zranění pracovníka pádem ze střechy  

Opatření:  

- při provádění prací budou pracovníci zajištěni proti pádu zábradlím na volných 

okrajích konstrukce či bezpečnostním upevněním pomocí lana ke kotvícím bodům, 

které budou vybudovány před zahájením pokládky souvrství střešního pláště a po jeho 

dokončení budou sloužit jako bezpečností prvky při provádění údržby střechy  

Dočasné stavební konstrukce  

Riziko:  

- riziko pádu pracovníka  

Opatření:  

- dočasné stavební konstrukce musí být smontovány a demontovány dle návodu na 

montáž pod vedením odborně způsobilé osoby a mohou být používány pouze v souladu 

s technickými listy  

- pracovníkům, kteří se podílejí na montáži a demontáži konstrukce, musí být po 

celou dobu k dispozici veškeré návody na montáž, včetně potřebných výkresů a 

dokumentů  

- v případě nutnosti vytvořit uspořádání konstrukce, které není obsažené v 

dokumentaci, musí být odborně způsobilou osobou proveden návrh, výpočet pevnosti a 

stability  

- dočasné stavební konstrukce musí být založeny na dostatečně únosném podkladu 

- konstrukce musí být zajištěna proti samovolnému pohybu připevněním k základové 

ploše a musí tvořit prostorově tuhý celek zajištěný proti vybočení či překlopení  

- všechny konstrukce musí být dostatečně odolné proti vnějšímu namáhání 

povětrnostních podmínek  

- podlahy musí být zajištěny proti posunutí a mezi jednotlivými podlahovými dílci 

nesmí být mezery  

- dočasné stavební konstrukce musí být předány odborně způsobilou osobou, která je 

odpovědná za jejich montáž  
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- konstrukce musí podléhat pravidelným kontrolám, jejichž intervaly jsou stanoveny 

v průvodní dokumentaci; v případě mimořádných okolností bude prohlídka provedena 

ihned  

Přerušení práce ve výškách  

Riziko:  

- riziko úrazu vlivem nepříznivých podmínek  

Opatření:  

- k přerušení prováděných prací musí dojít za nepříznivých podmínek jako je: a) 

bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy b) vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a 

při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 

silný vítr o rychlosti nad 11 m/s c) dohlednost v místě práce menší než 30 m d) teplota 

prostředí během provádění prací nižší než -10 °C  

Školení zaměstnanců  

Riziko:  

- zranění pracovníka vlivem neznalosti předpisů  

- zranění pracovníka vlivem provádění činnosti bez daného oprávnění  

Opatření:  

- všichni zaměstnanci budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

touto skutečnost stvrdí podpisem příslušného dokumentu  

- pracovníci budou seznámeni s postupem prací a s technologickým předpisem pro 

prováděnou činnost  

- pracovníci budou seznámeni s možnými riziky vyskytujícími se na stavbě  

- jeřáb může ovládat jen osoba, která má platný jeřábnický průkaz  

- osoby uvazující bednění nebo výztuž musí mít platný vazačský průkaz  

- řidiči dopravních prostředků musí mít platný řidičský průkaz pro daný typ 

prostředku 
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8. Ekologie 

Ochrana životního prostředí při výstavbě je řešena legislativou:  

Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 154/2010 Sb. - kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. - kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech 
nakládání s odpady 

Při průběhu vlastní realizace objektu budou vznikat odpady, které musejí být 
likvidovány řádným způsobem, na základě předchozích předpisů. Kontejnery na 
komunální odpad budou umístěny na stavbě. Ostatní odpad bude likvidován 
v souladu se zákonem, na místech určených k jejich likvidaci. List o předání 
odpadu k likvidaci bude uchován. Druh vzniklého odpadu je uveden v následující 
tabulce odpadů. 

 

KÓD Druh odpadu 
Typ 

odpadu 
Likvidace 
odpadu 

12 00 00 Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů 

12 01 01 Piliny nebo třísky železných kovů O  

12 01 02 Ostatní železný kov O  

12 01 05 Plast O  

12 01 13 Odpad ze svařování O  

15 00 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtra ční materiály a 
ochranné tkaniny jinde neuvedené 

15 01 02 Plastový obal O  

15 01 06 Směs obalových materiálů O  

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

17 01 01 Beton O  
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17 02 03 Plast O  

17 04 05  Železo a/nebo ocel O  

17 07 01 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad N  

20 00 00 Odpady komunální a jim podobné odpady ze živností, z úřadů a 
z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů 

20 01 01 Papír a/nebo lepenka O  

20 01 02 Sklo O  

20 01 03 Drobné plastové předměty O  

20 01 04 Ostatní plasty O  

20 01 05 Drobné kovové předměty O  

20 01 06 Ostatní kov O  

20 01 07 Dřevo O  

20 01 08 Organický kompostovatelný kuchyňský odpad O  

20 02 03  Ostatní nekompostovatelný odpad O  

Tab. 11. Katalog odpadů 

Způsob zneškodnění odpadů 

Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v Katalogu odpadů dle zákona č. 185/2001 
Sb. 

Likvidaci odpadů, zařazených do kategorie Nebezpečných odpadů (N), bude 
likvidovat oprávn ěná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným 
odpadem na základě smlouvy. 

Ostatní odpady zařazené do kategorie Ostatní (O) bude likvidována odvozem na 
skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadů za úplatu, příp. bude 
využit jako druhotná surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu 
odpadů.  

Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu 
Magistrát města Hradec Králové o sdělení informací o sídle zařízení vhodných 
k zneškodnění nebo zpracování jimi vyprodukovaného odpadu. 

V rámci kolaudačního řízení předloží stavebník doklady o likvidaci odpadů. 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v objektu jsou dodrženy 

předpisy a normy, týkající se zdravotně – technického vybavení, mikroklimatu, teploty, 
větrání, osvětlení, prostorových nároků a požární ochrany. 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
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1. VÝPOČET POTŘEBNÉ DOBY PRO DOSAŽENÍ 50% PEVNOSTI BETONU 

1.1 BETON C16/20    POUŽITÝ BETON DLE PD 

Stanovení doby odbednění při teplotě 20 °C: 

Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d)    

d = 10^2*(Rbd/Rb28d)-2*0,28 

d = 10^2*(10/20)-2*0,28 

d = 3 dny 

Rbd - pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

Rb28d - pevnost betonu v tlaku za „28“ dnů tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

d – počet dní tvrdnutí 

Stanovení faktoru zrání při teplotě 20 °C: 

f = (t + 10) * d 

f = (20+10)*3 

f = 90 

f – faktor zrání 

t – teplota v daném období (tØ = (t7:00 + t13:00 + t21:00 + t21:00 )/ 4) 

d – počet dní 

Stanovení doby potřebné k odbednění při průměrné teplotě v daném měsíci 
v Hradci Králové. 

f = (t + 10) * d 

d = 90/ (tØ + 10) 

d = viz tab. 
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1.2 BETON C20/25     DOPORUČENÝ BETON 

Stanovení doby odbednění při teplotě 20 °C: 

Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d)    

d = 10^2*(Rbd/Rb28d)-2*0,28 

d = 10^2*(10/25)-2*0,28 

d = 2 dny 

Rbd - pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

Rb28d - pevnost betonu v tlaku za „28“ dnů tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

d – počet dní tvrdnutí 

Stanovení faktoru zrání při teplotě 20 °C: 

f = (t + 10) * d 

f = (20+10)*2 

f = 60 

f – faktor zrání 

t – teplota v daném období (tØ = (t7:00 + t13:00 + t21:00 + t21:00 )/ 4) 

d – počet dní 

Stanovení doby potřebné k odbednění při průměrné teplotě v daném měsíci 
v Hradci Králové. 

f = (t + 10) * d 

d = 60/ (tØ + 10) 

d = viz tab. 
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1.3 BETON C25/30 

Stanovení doby odbednění při teplotě 20 °C: 

Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d)    

d = 10^2*(Rbd/Rb28d)-2*0,28 

d = 10^2*(10/30)-2*0,28 

d = 2 dny 

Rbd - pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

Rb28d - pevnost betonu v tlaku za „28“ dnů tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

d – počet dní tvrdnutí 

Stanovení faktoru zrání při teplotě 20 °C: 

f = (t + 10) * d 

f = (20+10)*2 

f = 60 

f – faktor zrání 

t – teplota v daném období (tØ = (t7:00 + t13:00 + t21:00 + t21:00 )/ 4) 

d – počet dní 

Stanovení doby potřebné k odbednění při průměrné teplotě v daném měsíci 
v Hradci Králové. 

f = (t + 10) * d 

d = 60/ (tØ + 10) 

d = viz tab. 
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1.4 TABULKA PO ČTU DNÍ POTŘEBNÝCH K DOSAŽENÍ 50% PEVNOSTI 
BETONU V DANÉM OBDOBÍ 

Průměrná 
teplota [°C] 

C 16/20 [dny] C 20/25 [dny] C 25/30 [dny] 

Leden -2,9 13 9 9 

Únor -1,3 11 7 7 

Březen 2,2 8 5 5 

Duben 7,2 6 4 4 

Květen 12,2 5 3 3 

Červen 15,3 4 3 3 

Červenec 16,8 4 3 3 

Srpen 16,4 4 3 3 

Září 12,6 4 3 3 

Říjen 8,0 5 4 4 

Listopad 2,4 8 5 5 

Prosinec -1,4 11 7 7 

Tab. 19 Potřebná doba pro dosažení 50% pevnosti betonu 

Tabulka je vzhledem k proměnlivosti klimatických podmínek zcela orientační a je 

třeba respektovat aktuální klimatické podmínky. Dobu odbednění je vždy nutno ověřit 

statikem. Z tabulky se budou určovat doby technologické pauzy. 
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Závěr 

Cílem práce bylo naplánování postupu výstavby železobetonových monolitických 

konstrukcí vybraného objektu Centrální požární stanice v Hradci Králové. Výsledkem 

tvorby práce je popis hlavních dvou technologických etap objektu pro provádění 

železobetonové monolitické konstrukce a provádění montáže ocelové konstrukce včetně 

kontrolních a zkušebních plánů, finanční a časový plán stavby vč. bilance pracovníků a 

nákladů, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, popis dopravní situace v okolí 

staveniště, projekt zařízení staveniště pro provádění monolitické konstrukce. Součástí je 

i výpočet potřebné doby tuhnutí betonové směsi pro danou oblast a různé typy pevnosti 

betonu. Ve všech zpracovaných částech diplomové práce jsem využil informací se 

stávající platnou legislativou. Diplomová práce byla zpracována na základě poskytnuté 

projektové dokumentace. 

Při tvorbě práce bylo využito dosavadních znalostí, které byli i tvorbou práce 

obohaceny novými. Vypracování diplomové práce mi bylo zajisté přínosem do budoucí 

praxe v daném oboru studia. 
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Zákony, normy, vyhlášky 

Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon 
Zákon č. 350/2012 Sb. – kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony 
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 
Zákon č. 133/185 Sb. – Zákon České národní rady o požární ochraně 
Vyhláška č.  499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. – kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení 
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
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ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky prováděni. Část 1: Přesnost 
osazeni 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky prováděni. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukci 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukci 
ČSN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12504-2 Zkoušeni betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušeni - 
Stanoveni tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN EN 1090-1+A1 Prováděni ocelových konstrukci a hliníkových konstrukci - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 +A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN ISO 1920 Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové 
a úhlové rozměry - Tvar a poloha 
ČSN EN ISO 6520-1 Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad 
kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování 
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Seznam použitých zkratek 

CPS-HK -Centrální požární stanice v Hradci Králové 

m n.m.  -Metrů nad mořem 

BPV    -Balt po vyrovnání 

PP   -Podzemní podlaží 

NP   -Nadzemní podlaží 

VN   -Vysoké napětí 

NN   -Nízké napětí 

HZS   -Hasičský záchranný sbor 

ZPF   -Zemědělský půdní fond 

ZTP   -Zvlášť těžké postižení 

ZTP/P   -Zvlášť těžké postižení s průvodcem 

KOPIS  -Krajské operační a informační středisko 

HUP   -Hlavní uzávěr plynu 

ZS   -Zařízení staveniště 

OK   -Ocelová konstrukce 

PD   -Projektová dokumentace 

SDK   -Sádrokarton 

PO   -Požární ochrana 

ŽB   -Železobeton  

Kce.   -Konstrukce 

HI   -Hydroizolace 

HSV  -Hlavní stavební výroba 

PSV  -Přidružená stavební výroba 

EPS  -Elektronický požární systém 

VZT  -Vzduchotechnika 

MaR   -Měření a regulace 

UT   -Ústřední topení 

K.Ú.   -Katastrální území 
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