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Obsahem této diplomové práce je stavebně technologická příprava komplexu 

bytových domů. Práce zahrnuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a 

zkušební plán, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů, rozpočet, 

časový plán, návod na údržbu a užívání stavby, plán BOZP, hlukovou studii a změnu 

užívání části objektu. 

Technická zpráva, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt 

zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů, rozpočet, časový plán, návod na 

údržbu a užívání stavby, plán BOZP, hluková studie a změna užívání části objektu. 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

The content of this diploma thesis is construction-technological preparation of 

complex of apartment buildings. The work includes a technical report, a technology 

prescription, a control and test plan, a building site design, a main building machines, a 

budget, a timetable, building instructions, a BOZP plan, a noise study and a change in 

the use of a part of the building. 

Technical report, technology prescription, control and test plan, building site 

design, main building machines, budget, timetable, building instructions, BOZP plan, 

noise study and change of use of part of the building.  
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou komplexu 

bytových domů v Liberci. Komplex obsahuje šest bytových domů na společných 

krytých garážích. Tento komplex má název Viladomy DREAMS, kdy každý z bytových 

domů nese jedno písmeno tohoto názvu.  

Úkolem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu této 

výstavby. Tato diplomová práce se zabývá objektem SO 08, což je bytový dům 

s označení S. 
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STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA KOMPLEXU BYTOVÝCH DOMŮ V LIBERCI 
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 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA  1.1.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 1.1.1.

Název stavby   Viladomy DREAMS Masarykova ulice – Liberec 

Místo stavby   katastrální území 682039 – Liberec 

Charakter stavby  novostavba komplexu bytových domů 

Účel stavby   bytová výstavba určená k trvalému bydlení 

Jedná se o výstavbu šesti bytových domů v zastavěné části města Liberce 

nedaleko centra. Bytové domy jsou šesti až osmi podlažní objekty. Objekty jsou 

propojeny v 1.NP s vedlejším jednopodlažním objektem krytého parkoviště, kde jsou 

umístěny sklepy a parkovací stání náležející k jednotlivým domům. V 1.NP bytových 

domů se nachází vstupní a komunikační prostory, správce a ostraha (v objektu D), 

technická část spolu s domovním vybavením. Další nadzemní podlaží jsou obytná. 

V objektech bude celkem 112 nových bytů, z toho 36 bytů s podlahovou 

plochou nad 100 m
2
 a 76 bytů do 100 m

2
. 

V 1.NP se celkově nachází 142 parkovacích stání. Ve venkovním prostoru bude 

zřízeno 12 kolmých parkovacích stání podél komunikace. Celkem tedy bude k dispozici 

154 parkovacích stání. Střešní plášť krytého parkingu je navržen jako pochozí plocha, 

která bude spojovat jednotlivé bytové domy a vytvářet tak klidovou část mezi objekty. 
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 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 1.1.2.

Počet objektů k bydlení  6 objektů 

Zastavěná plocha   6 276 m2 

Obestavěný prostor   8 771 m2 

Užitná plocha    11 274 m2 

Počet bytových jednotek  112  

Plocha pozemku   26 700 m
2
 

Zastavěná plocha   6 276 m
2
 

Obestavěný prostor   68 721 m
3 

Výška objektů nad terénem   20,2 – 26,2 m 

Počet uživatelů   492 osob  

 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ŘEŠENÉHO OBJEKTU 1.1.3.

Zastavěná plocha   426 m
2
 

Užitná plocha    1 879 m2 

Počet podzemních podlaží  0 podlaží 

Počet nadzemních podlaží  6 podlaží 

Počet bytových jednotek  20 jednotek 

Obestavěný prostor   9 531 m
3
 

Výška objektu nad terénem  22,35 m 
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 CELKOVÝ POPIS STAVBY 1.2.

 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 1.2.1.

Tento projekt se zabývá výstavbou šesti bytových domů, které jsou propojeny 

krytým parkingem. Součástí krytého parkingu je navrženo 161 krytých parkovacích 

stání. Žádný z objektů není podsklepený. V prvním nadzemním podlaží bytových domů 

se bude nacházet jejich technické zázemí, sklepní kóje a parkovací stání. V dalších 

patrech jsou navrženy pouze byty. Objekty tedy nebudou používány k ničemu jinému 

než k bydlení. Většina bytů disponuje balkónem nebo terasou.  

 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 1.2.2.

 Urbanismus  1.2.2.1.

Novostavba bytových domů je svým charakterem a architektonickým vzhledem 

navržena tak, aby zapadala do okolní vilové čtvrti. Je situována mezi ulicemi Vítězná 

a Masarykova. Komplex je zasazen do údolí Jizerského potoka, který se nachází 

pouhých pět minut od centra města Liberec. 

Projektem je řešena výstavba šesti bytových domů, které jsou spojeny krytým 

parkingem a tím tvoří ucelený komplex. Tento komplex bude svou výškou převyšovat 

okolní zástavbu.  

Spolu s výstavbou domů bude vybudován veřejný park, který bude po celém 

obvodu oplocen a bude mít časově regulovaný režim a vstup do něj bude možný čtyřmi 

branami. Součástí oplocení bude hlavní vstup a nouzový vjezd.  

 Architektonické řešení 1.2.2.2.

Domy jsou označeny písmeny (od ulice Vítězné) D R E A M S. Dispozice 

bytových domů vychází ze čtvercového půdorysu. Počet podlaží se u jednotlivých domů 

liší. Každý dům je rozdělen podle dispozice pater do čtyř pater, která jsou typická 

a další jedno až tři jsou ustupující. Fasáda základní hmoty je obložena keramickým 

obkladem. Ustoupené hmoty střešních nástaveb jsou obloženy fasádním obkladem 

z kaleného skla. Okenní otvory jsou navrženy hliníkové vzhledem k umístění domů 
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do zeleně, jsou navrženy převážně francouzského typu, který umožňuje lepší propojení 

interiéru s exteriérem. 

Bytový dům je navržen z převážné části jako monolit. Obvodové konstrukce 

jsou navrženy z monolitického betonu a vnitřní nosné konstrukce jsou zděné. Výtahová 

šachta je navržena z tvárnic ztraceného bednění a ostatní zděné konstrukce 

jsou z pálených tvárnic Porotherm. Stropní konstrukce je navržena jako monolitická 

stropní deska. Schodišťová ramena jsou navržena jako prefabrikovaná a schodišťová 

podesta je monolitická. Fasáda je navržena ze zateplovacího systému Baumit.  

 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, 1.2.3.

TECHNOLOGIE VÝROBY 

 Dispoziční a provozní řešení 1.2.3.1.

Objekt je přístupný z ulice Vítězná, pro pěší bude komplex zpřístupněn i z ulice 

Masarykovy uličkou, která bude procházet mezi okolní zástavbou. Každý byt se liší 

svou rozlohou a uspořádáním. V některých bytech jsou navrženy dvě místnosti 

se sociálním zařízením, v jiných bytech je navržena kuchyň spojená s obývacím pokoj, 

v dalších zvlášť.  

V objektu se nachází bytové jednotky od podlahové plochy od 42 m
2 

do 99 m
2
. 

V každém objektu je jiný počet podlaží, tzn. že se v každém objektu nachází jiný počet 

bytových jednotek. Většina bytů disponuje balkónem nebo ustupující terasou.  

 Technologie výroby 1.2.3.2.

Při výstavbě bytových domů a parkingu bude využito suchých i mokrých 

procesů. Převážná většina výroby bude probíhat až v místě staveniště. Při výstavbě 

budou použity stroje a mechanismy, které jsou pro stavební práce a celou výstavbu 

určeny.  
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Tab. 1. 1 Objekty D, R, E (převzato z [1]) 
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Tab. 1. 2 Objekty A, M, S (převzato z [2]) 
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 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 1.2.4.

Celý komplex je navržen jako bezbariérový. Bezbariérový přístup pro pěší bude 

jak z ulice Vítězné, tak i z ulice Masarykovy. Bezbariérový přístup pro osoby, které 

se do komplexu dostanou vozidlem, je řešen parkovacími stáními určenými pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Bytové domy jsou uzpůsobeny pro pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu,  proto nebude problém s jejich dalším pohybem.  

V objektu jsou navrženy veškeré ovládací prvky v maximální výšce 1 200 mm, 

dále je šířka všech otvorů minimálně 900 mm, s klikou umístěnou ve výšce 1 100 mm 

nad podlahou. U vstupních dveří je umístěno madlo ve výšce 900 mm nad podlahou.  

Podlahy jsou rovné a navrženy s protiskluzovou úpravou se součinitelem tření 

v minimální hodnotě 0,6. Schodišťová ramena jsou kolem celého obvodu opatřena 

ve výšce 900 mm. První a poslední stupeň přesahující o 150 mm je barevně označen, 

aby byl odlišen od okolních ploch. Vertikální doprava po objektu je zajištěna pomocí 

výtahu, který je navržen tak, aby byl vhodný pro pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu - jeho vstupní dveře mají minimální šířku 900 mm a ovládací prvky výtahové 

kabiny jsou ve výšce maximálně 1 200 mm nad podlahou.  

Další obecně technické požadavky na minimální šířky a vzdálenosti jsou 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 1.2.5.

Veškerá stavební činnost prováděná při výstavbě komplexu se řídí ustanoveními, 

která se jich týkají. 

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. 
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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. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Veškeré osoby, které se účastní výstavby nebo se po staveništi pouze pohybují, 

musí být proškoleny, obeznámeny s riziky a vybaveny osobními ochrannými 

pomůckami a reflexní vestou.  
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 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 1.3.

Objekt je založen na hlubinných základech, kdy hlavy těchto pilot jsou spojeny 

základovými pasy. Objekty nejsou podsklepeny. Objekt bytového domu je navržen 

převážně jako monolit doplněný zděnými konstrukcemi. Podlaží jsou po obvodu 

monolitická a vnitřní konstrukce jsou zděné, výtahová šachta je ze ztraceného bednění. 

Zastřešení je navrženo jako plochá střecha, která bude vysypána vrstvou kačírku. 

Zateplení je navrženo ze zateplovacího systému Baumit, místy doplněno skleněnými 

obklady. 

 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 1.3.1.

 Zemní práce 1.3.1.1.

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice a dále budou následovat výkopy 

pro rozvody inženýrských sítí. Výkopy pro rozvody inženýrských sítí musí být 

spádovány. Objem výkopových prací se bude pohybovat kolem 2 000 m
3
. 

 Základové konstrukce 1.3.1.2.

Založení objektů je navrženo jako hlubinné, pomocí širokoprofilových vrtaných 

železobetonových pilot. Pro pilotáž bude provedena hutněná pilotovací pláň, která bude 

v úrovni současného upraveného terénu staveniště. Pilotovací pláň bude zároveň 

podložím pro budování podlahových konstrukcí prvního nadzemního podlaží obytných 

domů a krytého parkingu. Povrch navážek bude vyrovnán do úrovně předepsané 

projektem a bude zhutněn těžkým vibračním válcem. Hlavy pilot budou propojeny 

základovými prahy z monolitického železobetonu, které tvoří základové konstrukce 

železobetonových nosných stěn vrchní stavby. Založení nenosných stěn bude 

na základových pasech šíře 600 mm a výšky 250 mm, které budou vyztuženy KARI sítí 

Ø 6 mm, oka 100x100 mm. 

 

 

 



24 
 

 Svislé nosné konstrukce 1.3.1.3.

 Krytý parking 1.3.1.3.1.

Svislými nosnými konstrukcemi jsou vnitřní železobetonové monolitické sloupy 

obdélníkového nebo oválného průřezu 250/500 mm. Po obvodu je stropní deska uložena 

na liniových podporách. U stávající opěrné zdi na jižní straně staveniště bude deska 

podepřena přizděnou stěnou z betonu v technologii bednicích tvárnic. Stěna bude 

založena na základové patě stávající opěrné zdi. Na severní straně bude mezi 

jednotlivými bytovými domy obvodová nosná stěna z monolitického železobetonu 

s povrchem v pohledové kvalitě. Stěna přejde nad úrovní stropu parkingu v atiku, která 

bude tvořit zábradlí pobytové plochy na střeše parkingu. Na styku s bytovými domy 

je stropní deska parkingu přímo konstrukčně propojená s železobetonovým skeletem 

domu. 

 Bytové domy 1.3.1.3.2.

Nosná konstrukce bytového domu je navržena z monolitického železobetonu. 

Železobetonová výtahová šachta o rozměrech 1,8x1,8 m je umístěna v zrcadle schodiště 

uvnitř komunikačního jádra. Šachta je konstrukčně řešena jako samonosná, zcela 

oddělená od hlavní nosné konstrukce z důvodu přerušení šíření hluku. Ve spárách mezi 

konstrukcí šachty a hlavní nosnou konstrukcí objektu jsou vloženy měkké akustické 

izolační desky. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami 

tloušťky 200 mm. Vnitřní nosné stěny tvoří uzavřené jádro uvnitř půdorysu domu, 

ve kterém je umístěno schodiště a výtahová šachta. 

Po obvodu objektu je nosný obvodový plášť tvořený železobetonovými stěnami, 

prolomenými nepravidelně rozmístěnými okenními a dveřními otvory.  

 Vodorovné konstrukce 1.3.1.4.

 Krytý parking 1.3.1.4.1.

Stropní konstrukce haly je tvořena monolitickou bezprůvlakovou 

železobetonovou deskou tloušťky 300 mm. Deska je v částech přilehlých k bytovým 

domům vodorovná, mezi domy se nacházejí šikmé úseky, které výškově kopírují 
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niveletu průjezdní komunikace. Sklon šikmých úseků desky nepřesahuje 5%. Deska 

je dilatovaná pomocí průběžného ozubu v 1/5 rozpětí pole mezi podporujícími sloupy. 

 Bytové domy 1.3.1.4.2.

Stropy jsou navrženy jako železobetonové desky tloušťky 250 mm, pouze strop 

v posledním podlaží má tloušťku 220 mm.  

 Schodišťové konstrukce 1.3.1.5.

 Bytové domy 1.3.1.5.1.

Schodiště je dvojramenné tvaru písmene L, uspořádáno kolem výtahové šachty. 

Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná a jsou osazena na akustická ložiska na ozub 

stropu a akustické kapsy ve stěnách komunikačního jádra. Nášlapná plocha schodiště 

je navržena z keramických schodišťových tvarovek s protiskluzovou úpravou nášlapné 

hrany. Výlez na střechu je poklopem se skládacím žebříkem z prostoru schodiště 

v posledním podlaží. 

 Zděné konstrukce 1.3.1.6.

 Krytý parking 1.3.1.6.1.

Dělící konstrukce v parkingu budou z betonových bloků. 

 Bytové domy 1.3.1.6.2.

Dělící konstrukce mezibytové jsou z akustických cihel 

POROTHERM 25 AKU SYM P10. Předpokládá se použití zdící pěny. 

Stěny technických místností a kotelen budou z broušených cihel 

POROTHERM 40 PROFI P10 na maltu DEM. 

Příčky budou provedeny z broušených cihel POROTHERM 11,5 PROFI P10 

na maltu DEM. 
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 Bednění 1.3.1.7.

Při výstavbě je použito systémové bednění od společnosti PERI. Toto bednění 

je využíváno pro bednění svislých konstrukcí i pro bednění vodorovných konstrukcí.  

Při výstavbě je dále použito ztracené bednění, které je navrženo pro zbudování 

výtahové šachty.  

 Výtahová šachta 1.3.1.8.

Výtahová šachta se nachází ve střední části objektu a tvoří komunikační jádro 

objektu. Výtahová šachta je navržena ze ztraceného bednění a je nosnou konstrukcí 

pro schodišťová ramena a podesty.  

 Střešní plášť 1.3.1.9.

 Krytý parking 1.3.1.9.1.

Střešní pláště ploché střechy jsou provedeny jako vegetační střecha 

jednoplášťové konstrukce. Je navržena střecha s tloušťkou substrátu 300 mm, filtrační 

vrstvy z polypropylénové folie, drenážní nopové folie, ochranné vrstvy a hydroizolace 

z asfaltových modifikovaných pásů. Střecha předpokládá akumulování dešťové vody. 

V případě větších srážek bude voda odvedena bezpečnostními vpustěmi do kanalizace. 

 Bytové domy 1.3.1.9.2.

Střešní pláště bytových domů jsou navrženy trojího druhu.  

Střešní plášť šikmé střechy, která se nachází nad výtahovou šachtou, je navržen 

jako dvouplášťová konstrukce s tepelně izolační vrstvou nad nosnou konstrukcí 

a odvětranou vzduchovou mezerou pod plechovou krytinou. 

Střešní plášť ploch střechy, která se nachází nad posledním patrem bytového 

domu, je navržen jako jednoplášťová plochá střecha se spádem 2,5 % s vrstvou kačírku. 

Střešní plášť na balkonech je navržen jako jednoplášťová plochá střecha 

s betonovou dlažbou na podložkách se spádem 2 %. 
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 Mechanická odolnost a stabilita 1.3.1.10.

Statika objektu je řešena samostatnou projektovou dokumentací. Statickými 

výpočty bylo zajištěno, aby v průběhu výstavby ani při jejím užívání nedošlo 

k nežádoucím událostem. 

 Nežádoucí události vlivem nesprávného statického posudku 1.3.1.10.1.

Ztráta stability vedoucí ke zřícení části stavby nebo jejímu celku. 

Překročení stupně přetvoření. 

Poškození části stavby nebo jejího celku technickým zařízením 

nebo instalovaným vybavením v důsledku přetvoření nosné konstrukce objektu.  

 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 1.3.2.

Projekt z technického a technologického hlediska obsahuje řešení 

vzduchotechniky, ústředního vytápění, výtahu.  

 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.3.

Požárně bezpečnostní řešení se řídí vyhláškami, které se požárně bezpečnostní 

ochranou zabývají. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Podrobněji je požárně bezpečnostní ochrana řešena v požární zprávě.  

Požární odolnost bude zajištěna minimálními rozměry prvků a rytím výztuže 

dle normy EC2, která stanovuje odolnost u stropních desek na REI 45. Vyšší odolnosti 

můžeme dosáhnout zvýšením krytí nebo zvětšením rozměrů konstrukce.  
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 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, 1.3.4.

POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 Větrání 1.3.4.1.

Větrání bytových domů je řešeno přirozenou cestou pomocí oken. Sociální 

zařízení v objektu je řešeno pomocí podtlakového odvětrání s vyvedením do exteriéru.  

Garážová stání a sklepní kóje v parkingu jsou větrána nuceně pomocí 

ventilátoru, který bude zajišťovat řízený odvod vzduchu do exteriéru.  

 Vytápění 1.3.4.2.

Zdrojem tepla pro vytápění je plynová kotelna umístěná v technické místnosti 

objektu SO 03 Bytový dům D. 

 Osvětlení 1.3.4.3.

Osvětlení všech bytových prostor je denním světlem. Osvětlení parkingu 

a komunikačních prostor je zajištěno umělým světlem. 

 Sanitární rozvody 1.3.4.4.

Dům je napojen na veřejnou kanalizaci i vodovod. 

 Způsob a nakládání s odpady 1.3.4.5.

Komunální odpad bude likvidován dle svého druhu, podle kterého bude 

roztříděn a skladován. 

Splaškové vody jsou zajištěny přípojkou na veřejný kanalizační řad. Likvidace 

dešťové vody je zajištěna svedením do koryta Jizerského potoka. 

Stavební odpad bude tříděn dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, 

a bude zajištěn jejich odvoz na skládku. Přepravní prostředek pro převoz odpadu musí 

být uzavřen nebo alespoň opatřen krytím aby se zamezilo úniku odpadu. 
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 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED VNĚJŠÍMI 1.3.5.

ÚČINKY 

 Ochrana před pronikáním radonu 1.3.5.1.

Po provedení radonového průzkumu území vyšlo najevo, že radonový index 

pozemků je vysoký, z toho důvodu je nutné brát ohled při návrhu na prostup radonu 

z podloží. Jelikož se v prvním patře nenacházejí pobytové místnosti je navržena 

celoplošná povlaková hydroizolace, časté odvětrávání a těsnost konstrukce stropu 

nad prvním podlažím směrem do pobytových místností.  

 Ochrana před bludnými proudy 1.3.5.2.

Uzemněním objektu pomocí zemnicích pásků docílíme nulového potenciálu.  

 Ochrana před technickou seizmicitou 1.3.5.3.

V okolí stavby se nenachází žádné instalace, provoz či technologie, jejichž 

vlivem by docházelo ke vzniku technické seizmicity. 

 Ochrana před hlukem 1.3.5.4.

Ochrana před hlukem je řešena dodržováním hlukových limitů. Stěny 

mezi pobytovými místnostmi jsou vyzděny z Porotherm 25 AKU SYM. Schodišťová 

konstrukce je na nosnou konstrukci napojena pomocí zvukově izolačních prvků 

Schöck Tronsole AZ. Před hlukem přicházejícím z exteriéru je ochrana řešena pomocí 

výplní otvorů.  

 Protipovodňová opatření 1.3.5.5.

Stavba se nevyskytuje v povodňové oblasti.  
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 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 1.4.

Z Vítězné ulice jsou napojeny přípojky elektrické energie a plynovodní přípojka.  

Z Masarykovy ulice je napojena vodovodní přípojka.  

Přípojka splaškové kanalizace je řešena do kanalizační šachty, která se nachází 

na pozemku stavby.  

 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 1.5.

 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 1.5.1.

V době výstavby nebude nijak zásadně omezen provoz na okolních 

komunikacích. Stavba je napojena na komunikaci v ulici Vítězná, ve které 

je obousměrný provoz s maximální povolenou rychlostí 50 km/h. 

 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 1.5.2.

INFRASTRUKTURU 

Pozemek stavby je přístupný z ulice Vítězná v západní části pozemku. Příjezd 

je řešen nájezdem ze stávající komunikace šířky 15 m, kdy po jejích stranách 

je zbudován chodník pro pěší. Po ukončení stavby bude nutné uvést komunikaci 

i chodník do původního stavu.  

Z ulice Masarykovy je přístup pro pěší, který vede skrze zástavbu.  

 DOPRAVA V KLIDU 1.5.3.

V objektu je navrženo celkem 161 krytých parkovací stání, z toho 

je 12 parkovacích stání určených pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 1.6.

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Na pozemku se vyskytují vzrostlé dřeviny, které je nutné chránit 

před poškozením vlivem probíhající stavby, například bedněním. Drobná náletová zeleň 
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a křoviny budou pokáceny. Součástí dokumentace je vypracován projekt na obnovu 

parkových úprav a zeleně.  

Ornice, která bude odstraněna při skrývce, bude z větší části skladována 

na pozemku k jejímu dalšímu použití. Ostatní vytěžená zemina bude z prostoru stavby 

odvážena na místo určené orgány pro ochranu půdního fondu.  

 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 1.7.

JEHO OCHRANA 

 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1.7.1.

V průběhu výstavby nesmí docházet ke kontaminaci spodní vody způsobené 

výtokem paliva a olejů ze strojů a mechanizace – to platí i v době užívání stavby.  

Dále stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.  

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU 1.7.2.

Výstavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Posuzovaný pozemek 

nespadá do soustavy chráněných území. V okolí stavby se nenachází žádné chráněné 

dřeviny ani památné stromy.  

 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 1.7.3.

Posuzovaný pozemek nespadá do soustavy chráněných území. Vzrostlé dřeviny 

budou ochráněny, aby vlivem průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Stavba 

nezasahuje do ekosystému, neohrožuje živočichy ani rostliny. 

 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ 1.7.4.

PÁSMA 

V místech, kde se nacházejí inženýrské sítě, jsou navržena pásma podle 

normových hodnot. Ochranné a bezpečnostní pásmo je v průběhu výstavby navrženo 



32 
 

nad místy pro stání automobilů, stavebními kontejnery, mobilními WC, stávajícími 

dřevinami a prostorem mimo hranice staveniště.  

 OCHRANA OBYVATELSTVA 1.8.

Ochrana obyvatelstva je řešena již při návrhu objektů a je řešena pomocí 

konstrukčního systému stavby, požadavky na požární bezpečnost, požadavky 

na akustiku, požadavky na prašnost a hlučnost.  

Je zabráněno vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště tím, že je celé 

staveniště oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m a opatřeno uzamykatelnými 

branami. Mimo dobu průběhu prací se u vstupu na staveniště nachází ostraha, která má 

za úkol zamezit vstupu nepovolaným osobám.  

 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1.9.

 POTŘEBY A SPOTŘEBY 1.9.1.

Potřeba a spotřeba hmot a médií se odvíjí od organizace, druhu a intenzity 

prováděných prací. Budou zbudovány nové přípojky inženýrských sítí, ke kterým 

se budou připojovat staveništní rozvody vody, elektřiny a kanalizace.  

Zařízení staveniště se nachází na pozemku investora, proto nevznikají další 

náklady na pronájem pozemků pro plochu zařízení staveniště.  

Mezi další náklady staveniště patří zpevnění ploch, které budou využívány 

pro výstavbu, pronájem stavebních kontejnerů, jako zázemí pro pracovníky a oplocení 

staveniště. 

 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ 1.9.2.

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno před samotným zahájením 

prací, při zemních pracích, kdy bude docházet k úpravě pozemku. Na nově budované 

přípojky, které budou sloužit při užívání stavby, budou provizorně připojeny i rozvody 

pro zařízení staveniště. Tyto rozvody budou po dokončení prací zlikvidovány.  
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 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY 1.9.3.

A POZEMKY 

V průběhu výstavby nesmí docházet ke kontaminaci spodní vody způsobené 

výtokem paliva a olejů ze strojů a mechanizace – to platí i v době užívání stavby.  

Dále stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.  

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 1.9.4.

Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 

2,0 m a opatřeno uzamykatelnými branami. V době mimo průběh prací bude staveniště 

hlídáno bezpečnostní agenturou, která zamezí vstupu nepovolaným osobám do prostoru 

staveniště.  

 ODPADY VZNIKLÉ PŘI VÝSTAVBĚ A JEJICH 1.9.5.

LIKVIDACE 

Při průběhu výstavby se předpokládá vznik stavebního a obalového odpadu. 

Na staveništi bude odpad tříděn dle svého druhu a podle něho také skladován.  

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

  

Tab. 1. 3 Seznam odpadů vznikajících při výstavbě (převzato z [3]) 
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 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 1.9.6.

VÝSTAVBĚ 

V rámci ochrany životního prostředí a vlivu na životní prostředí bude veškerý 

odpad na staveništi tříděn a likvidován dle daných předpisů. Výstavba nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí.  

Bude dbáno na minimalizaci prašnosti v průběhu výstavby a veškerá technika 

opouštějící staveniště bude očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování okolí staveniště. 

Bude zabráněno úniku olejů a pohonných hmot do zeminy, aby nedošlo ke kontaminaci 

spodní vody.  

Dále bude dbáno na dodržování hlukových limitů vůči okolní zástavbě. 

 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 1.9.7.

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění 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), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků. 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí. 

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. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

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

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

Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

 Posouzení potřeby koordinátora BOZP 1.9.7.1.

Podle předběžných plánů a rozsahu výstavby bude na stavbě více než jeden 

dodavatel. Podle zákona 309/2006 Sb. §1 bude určen koordinátor stavby jejím 

zadavatelem.  

Z důvodu pohybu více než 20 fyzických osob na stavbě současně a trvání 

výstavby déle než 30 dní je třeba zpracovat plán BOZP.  
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 Plán BOZP 1.9.7.2.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5 zpracován na tyto práce a činnosti.  

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

(kovových, betonových a dřevěných) určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 1.9.8.

VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Zástavba v okolí staveniště nebude nijak dotčena. Na staveniště mají přístup 

pouze školené osoby a osoby provádějící stavební práce.  

Bezbariérové užívání je řešeno až v průběhu užívání stavby, v její výstavbě bude 

přístup osob s omezenou schopností pohybu zamezen. 

 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ 1.9.9.

OPATŘENÍ 

Doprava na okolních komunikacích staveniště nebude nijak omezena. Extrémní 

situace může nastat v případě dodávky materiálu, kdy by mohlo dojít k menšímu 

zdržení dopravy při výjezdu a vjezdu na staveniště. O probíhajících pracích a výjezdu 

ze stavby bude informovat dočasné dopravní značení.  

 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO 1.9.10.

PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Zařízení staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám pomocí 

oplocení kolem celého staveniště a uzamykatelných bran.  
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Každý pracovník na staveništi musí být seznámen s jeho fungováním, musí být 

proškolen a musí podepsat protokol o proškolení.  

Jeřáb svým ramenem zasahuje za hranice pozemku, ale veškeré plochy mimo 

hranice pozemku bude mít nastavené v zakázaném území, takže nad těmito plochami 

nebude docházet k přesunu břemen. Další zakázané plochy budou nastaveny 

nad stavebními kontejnery pro pobyt pracovníků, mobilními WC, parkovacími stáními. 

Tyto plochy jsou znázorněny ve výkresech zařízení staveniště. 

 POSTUP VÝSTAVBY 1.9.11.

Příprava staveniště   Červen 2018 

Přípojky inženýrských sítí  Červen 2018 – Září 2018 

Bytový dům S    Září 2018 – Srpen 2019 

Bytový dům M   Březen 2019 – Duben 2020 

Bytový dům A   Září 2019 – Listopad 2020 

Bytový dům E    Duben 2020 – Květen 2021 

Bytový dům R    Říjen 2020 – Prosinec 2021 

Bytový dům D   Květen 2021 – Duben 2022 

Krytý parking    Duben 2020 – Červen 2022 

Areálové komunikace   Červen 2022 – Červenec 2022 

Pěší areálové komunikace  Červen 2022 – Červenec 2022 

Sadové úpravy   Červenec 2022 – Srpen 2022 

 



 

 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA KOMPLEXU BYTOVÝCH DOMŮ V LIBERCI 
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 STAVEBNÍ SITUACE 2.1.

Stavební situace je zpracována v příloze č. 1 – Koordinační situace stavby. 
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 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 2.2.

 TRASA PRO DOPRAVU JEŘÁBU 2.2.1.

DÉLKA TRASY  133 km  

ČAS DOJEZDU  1 hodina 29 minut 

START   Kranimex, spol. s r.o. 

Nedokončená 1 638 

198 00 Praha 9 - Kyje 

CÍL    Místo stavby  

Vítězná 734/11 

460 01 Liberec 

Obr. 2. 1 Trasa dopravy jeřábu (převzato z [1]) 
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Obr. 2. 2 Výchozí pozice jeřábu (převzato z [2]) 

Obr. 2. 3 Sjezd jeřábu z D10/E65 na E442 (převzato z [3]) 

 Začátek trasy jeřábu – Praha Kyje 2.2.1.1.

Po výjezdu z výchozí pozice pojede souprava po silnici číslo D10/E65, 

v blízkosti Ohrazenic použijeme sjezd z D10/E65 na silnici číslo E442 směr Liberec. 

Na tomto úseku se nenachází žádná problémová místa.  
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Obr. 2. 4 Sjezd z E 442 směr Liberec centrum (převzato z [4]) 

 Sjezd E442 – Liberec 2.2.1.2.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. 5 Body zájmu A - D (převzato z [5]) 
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Obr. 2. 6 Průjezd Libercem (převzato z [6]) 

Obr. 2. 7 Body zájmu E - G (převzato z [7]) 
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Obr. 2. 9 Body zájmu H - J (převzato z [9]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. 8 Průjezd Libercem (převzato z [8]) 
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 OBECNÉ INFORMACE 3.1.

Časový a finanční objektový plán stavby je zpracován v příloze č. 2 – Časový 

a finanční plán stavby – objektový. 

 



  

 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA KOMPLEXU BYTOVÝCH DOMŮ V LIBERCI 

 

 



48 
 

 ÚDAJE O STAVBĚ 4.1.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4.1.1.

Jedná se o výstavbu šesti bytových domů v zastavěné části Liberce nedaleko 

centra města. Bytové domy jsou šesti až osmi podlažní objekty. Objekty jsou propojeny 

v 1.NP s vedlejším jednopodlažním objektem krytého parkoviště, kde jsou umístěny 

parkovací stání a sklepy, náležející k jednotlivým domům. V 1.NP bytových domů 

se nachází vstupní a komunikační prostory, správce a ostraha (v objektu D), technická 

část spolu s domovním vybavením. Další nadzemní podlaží jsou obytná. 

V objektech bude celkem 112 nových bytů, z toho 36 bytů s podlahovou 

plochou nad 100m
2
 a 76 bytů do 100 m

2
. 

V 1.NP se celkově nachází 142 parkovacích stání. Ve venkovním prostoru bude 

zřízeno 12 kolmých parkovacích stání podél komunikace. Celkem tedy bude k dispozici 

154 parkovacích stání. Střešní plášť krytého parkingu je navržen jako pochozí plocha, 

která bude spojovat jednotlivé bytové domy a vytvářet tak klidovou část mezi objekty. 

Název stavby   Viladomy DREAMS Masarykova ulice – Liberec 

Místo stavby   katastrální území 682039 – Liberec 

Investor   Investorsko Inženýrská a.s. 

Projektant   SIADESIGN Liberec s.r.o. 

Počet BJ   112 bytových jednotek 

Plocha pozemku  26 700 m
2
 

Zastavěná plocha  6 276 m
2
 

Obestavěný prostor  71 115,26 m
3 

Výška objektů nad terénem  20,2 – 26,2 m 

Počet uživatelů  492 osob 
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 ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 4.1.2.

SO 01  Příprava staveniště 

SO 02  Objekt krytý parking 

SO 03  Bytový dům – objekt D 

SO 04  Bytový dům – objekt R 

SO 05  Bytový dům – objekt E 

SO 06  Bytový dům – objekt A 

SO 07  Bytový dům – objekt M 

SO 08  Bytový dům – objekt S 

SO 09  Přeložka inženýrských sítí 

SO 10  Ostatní inženýrské sítě 

SO 11  Přípojky IS 

SO 12  Komunikace vozidlové a pěší, zpevněné plochy 

SO 14   Terénní úpravy 

SO 15   Sadové úpravy 

SO 16  Drobné stavební objekty 
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 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 4.1.3.

 SO 01 Příprava staveniště 4.1.3.1.

V přípravě staveniště dojde ke kácení zeleně, včetně její likvidace. 

 SO 02 Objekt krytý parking 4.1.3.2.

 SO 03 Bytový dům – objekt D 4.1.3.3.

 SO 04 Bytový dům – objekt R 4.1.3.4.

 SO 05 Bytový dům – objekt E 4.1.3.5.

 SO 06 Bytový dům – objekt A 4.1.3.6.

 SO 07 Bytový dům – objekt M 4.1.3.7.

 SO 08 Bytový dům – objekt S 4.1.3.8.

 SO 09 Přeložky inženýrských sítí 4.1.3.9.

SO 09 01 Přeložka a rekonstrukce Jizerského potoka 

V prostoru plánované výstavby prochází zatrubněný Jizerský potok. Potok 

je veden v potrubí DN1200 částečně pod půdorysem nových objektů a proto je v rámci 

výstavby nutné provést jeho přeložku. Před řešenými objekty je navržen nový park, 

který bude doplňovat i Jizerský potok vedený zpět částečně po povrchu. 

SO 09 02 Přeložka kmenové stoky 

Nová přeložka je vedena od severní části pozemku podél nových objektů v nové 

obslužné komunikaci v souběhu s ostatními IS. Přeložka je navržena z potrubí 

kameninového s integrovaným těsněním hrdel DN 400 v celkové délce cca 290,0 m. 

 SO 10 Ostatní inženýrské sítě 4.1.3.10.
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SO 10 01 Prodloužení vodovodu 

Výstavbu i užívání objektu je možné napojit na vodovodní řad D 160 vedoucí 

v ulici Masarykova. Na vodovodní řad D 160 je navrženo napojení hlavního 

vodovodního řadu pro zásobení řešené výstavby. Nový vodovodní řad je navržen 

v dimenzi DN 100. Řad je veden z ulice Masarykova pěší komunikací směrem 

k plánované zástavbě a dále v obslužné komunikaci podél objektů. Řad bude ukončen 

u posledního objektu hydrantem. Na řadu budou rozmístěny požární hydranty DN 80, 

které budou zároveň sloužit i k odkalení nebo odvzdušnění. Jednotlivé objekty budou 

na uliční řady napojeny pomocí vodovodních přípojek. 

SO 10 02 Prodloužení plynovodu 

Tento objekt řeší prodloužení plynovodu do zastavovaného území. Zájmové 

území je možné napojit na plynovodní řad DN 80 vedoucí z Vítězné ulice. Tento řad 

však prochází pod nově navrženým příjezdem do lokality, a proto bude v rámci 

prodloužení i přeložen do nové komunikace. Jednotlivé objekty budou na uliční řad 

napojeny pomocí samostatných přípojek. 

SO 10 03 Rozšíření rozvodu VN 

Rozšíření rozvodu VN bude provedeno připojením na stávající rozvodný kabel 

VN – 10 kV, který prochází podél ulice Vítězná. Na stávající rozvodný kabel bude dále 

připojena nová distribuční trafostanice 10/0,4 kV, 1x400 kVA. 

SO 10 04 Trafostanice 

Pro pokrytí potřeby elektrické energie bude instalována nová kabelová 

kontejnerová trafostanice 10(22)/0,4 kV., Předpokládaný výkon trafostanice bude 

400 kVA. 

SO 10 05 Rozvod NN 

Celá výstavba na této lokalitě bude napájena z nové trafostanice. Rozvod bude 

proveden jako okružní síť (provozován bude jako paprskový rozvod), ve které budou 

všechny přípojkové skříně smyčkově napojeny na kabel NN.  
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SO 10 06 Rozvod VO 

Veřejné osvětlení je navrženo nové podél příjezdové komunikace a podél 

nových parkových cest. Nové osvětlení bude napojeno na stávající rozvod 

v Masarykově ulici. Návrh nového osvětlení a úpravy stávajícího jsou v souladu 

s požadavky správce VO. 

 SO 11 Přípojky IS 4.1.3.11.

Vody svedené z odvodnění podlahy hromadných garáží budou před zaústěním 

do dešťových přípojek předčištěny v odlučovačích ropných látek. Předpokládá 

se osazení sorpčních vpustí, které budou pomocí kanalizačních přípojek napojeny 

do zatrubněné části vodoteče. Přípojky budou zároveň sloužit i pro následné odvodnění 

objektů.  

SO 11 01 Přípojky vody 

Budou napojeny do vodovodního řadu.  

SO 11 02 Přípojky splaškové kanalizace 

Budou napojeny do kanalizační stoky.  

SO 11 03 Přípojky dešťové kanalizace 

Budou napojeny do stoky dešťové kanalizace.  

SO 11 04 Přípojky plynovodu 

Pro každý objekt je navržena samostatná plynovodní přípojka, která bude 

ukončena ve skříni na fasádě objektu.  

SO 11 05 Přípojky MTS 

Vybraný operátor poskytující telefonní služby, zajistí přípojku rozvodu MTS 

do účastnického rozvaděče u vjezdu do parkingu. Rozvody k jednotlivým objektům 

budou vedeny vnitřkem parkovacího prostoru. 
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 SO 12 Komunikace vozidlové a pěší, zpevněné plochy 4.1.3.12.

SO 12 01 Napojení na ulici Vítězná 

Tento stavební objekt řeší nově navrženou přístupovou komunikaci o šířce 5,5 m 

z ulice Vítězné s pravostranným chodníkem pro pěší šířky 1,50 m. 

SO 12 03 Pěší parková cesta  

Nově navržená pěší parková cesta bude vedena lesoparkem ve směru západ – 

východ na pravém břehu otevřeného koryta potoka. Parková cesta na západním konci 

naváže na rekonstruovaný chodník vedoucí od vstupu do golfového centra a na sever 

bude napojena na ulici Masarykovu, kde nahradí stávající nevyhovující komunikaci 

ze silničních panelů. Část této komunikace od Masarykovy ulice až ke stávajícímu 

vjezdu do soukromých garáží bude provedena jako sjízdný chodník. Na východním 

konci bude parková cesta ukončena napojením na výjezdovou komunikaci (SO 12.06) 

SO 12 04 Areálová komunikace 

Areálová komunikace bude vedena od místa napojení parkoviště na přístupovou 

komunikaci podél severního okraje všech šesti navržených viladomů. Směrový 

i výškový průběh této komunikace je dán osazením jednotlivých bytových objektů. 

Konstrukce komunikace bude provedena s krytem ze štěrkového trávníku. Únosnost 

komunikace a její geometrie umožní průjezd hasičských vozidel k jednotlivým 

objektům. 

SO 12 05 Areálová pěší komunikace 

Areálová pěší komunikace bude vedena vpravo od komunikace a svým 

průběhem bude kopírovat její směr. Tato pěší komunikace částečně prochází 

pod zastřešením jednotlivých bytových domů. 

SO 12 06 Výjezdová komunikace 

Tato komunikace je situována ve východní části celého areálu. Její začátek bude 

mezi dvěma posledními viladomy, přetne novou areálovou komunikaci, upravené 
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zatrubnění potoka a napojí se na stávající připojení na ulici Masarykovu.  Tato 

komunikace bude druhým výjezdem z podzemních garáží a bude zároveň sloužit jako 

objezdová komunikace pro hasičská vozidla. 

 SO 14 Terénní úpravy 4.1.3.13.

Při terénních úpravách dojde k úpravě terénu v návaznosti na břehy potoka 

a hrany komunikací s rostlým terénem. Dále dojde k vyčištění prostoru od odpadků 

a stavební suti. Budou provedeny práce na vytvarování terénu v prostoru mezi domy 

a rozprostření ornice. 

 SO 15 Sadové úpravy 4.1.3.14.

 SO 16 Drobné stavební objekty 4.1.3.15.

Jako drobné stavební objekty je považováno oplocení kolem celého staveniště, 

včetně branek a bran.  
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 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 4.2.

 ZEMNÍ PRÁCE 4.2.1.

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice a dále budou následovat výkopy 

pro rozvody inženýrských sítí. Výkopy pro rozvody inženýrských sítí musí být 

spádovány. Objem výkopových prací se bude pohybovat kolem 2 000 m
3
. 

 ZÁKLADY 4.2.2.

Založení objektů je navrženo jako hlubinné pomocí širokoprofilových vrtaných 

železobetonových pilot. Pro pilotáž bude provedena hutněná pilotovací pláň, která bude 

v úrovni současného upraveného terénu staveniště. Pilotovací pláň bude zároveň 

podložím pro budování podlahových konstrukcí prvního nadzemního podlaží obytných 

domů a krytého parkingu. Povrch navážek bude vyrovnán do úrovně předepsané 

projektem a bude zhutněn těžkým vibračním válcem. Hlavy pilot budou propojeny 

základovými prahy z monolitického železobetonu, které tvoří základové konstrukce 

železobetonových nosných stěn vrchní stavby. Založení nenosných stěn bude 

na základových pasech šíře 600 mm a výšky 250 mm, které budou vyztuženy KARI sítí 

Ø 6 mm, oka 100x100 mm. 

 SVISLÉ KONSTRUKCE 4.2.3.

 Krytý parking 4.2.3.1.

Svislými nosnými konstrukcemi jsou vnitřní železobetonové monolitické sloupy 

obdélníkového nebo oválného průřezu 250/500 mm. Po obvodu je stropní deska uložena 

na liniových podporách. U stávající opěrné zdi na jižní straně staveniště bude deska 

podepřena přizděnou stěnou z betonu v technologii bednicích tvárnic. Stěna bude 

založena na základové patě stávající opěrné zdi. Na severní straně bude mezi 

jednotlivými bytovými domy obvodová nosná stěna z monolitického železobetonu 

s povrchem v pohledové kvalitě. Stěna přejde nad úrovní stropu parkingu v atiku, 

která bude tvořit zábradlí pobytové plochy na střeše parkingu. Na styku s bytovými 

domy je stropní deska parkingu přímo konstrukčně propojená s železobetonovým 

skeletem domu. 
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 Bytové domy 4.2.3.2.

Nosná konstrukce bytového domu je navržena z monolitického železobetonu. 

Železobetonová výtahová šachta o rozměrech 1,8x1,8 m je umístěna v zrcadle schodiště 

uvnitř komunikačního jádra. Šachta je konstrukčně řešena jako samonosná, zcela 

oddělená od hlavní nosné konstrukce z důvodu přerušení šíření hluku. Ve spárách mezi 

konstrukcí šachty a hlavní nosnou konstrukcí objektu jsou vloženy měkké akustické 

izolační desky. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami 

tloušťky 200 mm. Vnitřní nosné stěny tvoří uzavřené jádro uvnitř půdorysu domu, 

ve kterém je umístěno schodiště a výtahová šachta. 

Po obvodu objektu je nosný obvodový plášť tvořený železobetonovými stěnami, 

prolomenými nepravidelně rozmístěnými okenními a dveřními otvory.  

 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 4.2.4.

 Krytý parking 4.2.4.1.

Stropní konstrukce haly je tvořena monolitickou bezprůvlakovou 

železobetonovou deskou tloušťky 300 mm. Deska je v částech přilehlých k bytovým 

domům vodorovná, mezi domy se nacházejí šikmé úseky, které výškově kopírují 

niveletu průjezdní komunikace. Sklon šikmých úseků desky nepřesahuje 5%. Deska 

je dilatovaná pomocí průběžného ozubu v 1/5 rozpětí pole mezi podporujícími sloupy. 

 Bytové domy 4.2.4.2.

Stropy jsou navrženy jako železobetonové desky tloušťky 250 mm, pouze strop 

v posledním podlaží má tloušťku 220 mm.  

 SCHODIŠTĚ 4.2.5.

 Bytové domy 4.2.5.1.

Schodiště je dvojramenné tvaru písmene L uspořádáno kolem výtahové šachty. 

Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná a jsou osazena na akustická ložiska na ozub 

stropu a akustické kapsy ve stěnách komunikačního jádra. Nášlapná plocha schodiště 
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je navržena z keramických schodišťových tvarovek s protiskluzovou úpravou nášlapné 

hrany. Výlez na střechu je poklopem se skládacím žebříkem z prostoru schodiště 

v posledním podlaží. 

 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 4.2.6.

 Krytý parking 4.2.6.1.

Dělící konstrukce v parkingu budou z betonových bloků. 

 Bytové domy 4.2.6.2.

Dělící konstrukce mezibytové jsou z akustických cihel 

POROTHERM 25 AKU SYM P10. Předpokládá se použití zdící pěny. 

Stěny technických místností a kotelen budou z broušených cihel 

POROTHERM 40 PROFI P10 na maltu DEM. 

Příčky budou provedeny z broušených cihel POROTHERM 11,5 PROFI P10 

na maltu DEM. 

 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 4.2.7.

 Krytý parking 4.2.7.1.

Střešní pláště ploché střechy jsou provedeny jako vegetační střecha 

jednoplášťové konstrukce. Je navržena střecha s tloušťkou substrátu 300 mm, filtrační 

vrstvy z polypropylénové folie, drenážní nopové folie, ochranné vrstvy a hydroizolace 

z asfaltových modifikovaných pásů. Střecha předpokládá akumulování dešťové vody. 

V případě větších srážek bude voda odvedena bezpečnostními vpustěmi do kanalizace. 
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 Bytové domy 4.2.7.2.

 Střešní plášť ST1 4.2.7.2.1.

Střešní plášť šikmých střech je navržen jako dvouplášťová konstrukce s tepelně 

izolační vrstvou nad nosnou konstrukcí a odvětranou vzduchovou mezerou 

pod plechovou krytinou. 

Falcovaná plechová krytina s dvojitou stojatou drážkou  

Strukturální oddělující vrstva DELTA Trela  

Dřevěné bednění – desky, prkna tl. 24 mm  

Odvětraná vzduchová mezera  

Kontralatě 60x40 mm  

Difuzní kontaktní folie DEKTEN MULTI PRO  

Tepelná izolace z desek TOPDEK 022 PIR 160 mm  

Parotěsná zábrana modifikovaný samolepící asfaltový pás TOPDEK 30 tl. 3 mm  

Železobetonový strop 

 Střešní plášť ST2 4.2.7.2.2.

Střešní pláště plochých střech ST2 jsou navrženy jako jednoplášťové 

se spádem 2,5%. 

Kačírek tl. průměrně 80 mm  

Geotextilie FILTEK 300  

Pásy PVC ALKORPLAN 77 tl. 1,5 mm kotvené přitížením kameniva  

Geotextilie FILTEK 300  

Tepelná izolace polystyrénem EPS 150 s tl. 250 mm  

Pojistná hydroizolační vrstva - GLASTEK 40 SPECIÁL minerál tl. 4 mm  

Penetrační nátěr ALP PENETRAL 0,3kg/m
2
  

Spádová izolační vrstva PORIMENT PS min. tl. 50 mm  

Železobetonový strop 
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 Střešní plášť ST3 4.2.7.3.

Střešní pláště na balkonech jsou navrženy jako jednoplášťové střechy 

s betonovou dlažbou na podložkách. Spád hydroizolační vrstvy - krytiny je 2%. 

Betonová dlažba na podložkách  

Pásy PVC DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm  

Tepelná izolace - extrudovaný polystyrén tl. 100 mm  

Pojistná hydroizolační vrstva - GLASTEK 40 SPECIÁL minerál tl. 4 mm  

Penetrační nátěr ALP PENETRAL 0,3kg/m2  

Spádová vrstva - PORIMENT PS  

Železobetonový strop 

 PODLAHY 4.2.8.

 Krytý parking 4.2.8.1.

Podlaha v hromadné garáži je z betonové dlažby na štěrkovém podkladu.  

 Bytové domy 4.2.8.2.

Podlahy lze rozdělit do dvou základních skupin. Jsou to podlahy na stropních 

konstrukcích se skladebnou tloušťkou 100 mm a podlaha na terénu se skladebnou 

tloušťkou 200 mm. 

 Podlaha P1 4.2.8.2.1.

V prostoru obytných místností budou podlahy provedeny z dřevěných 

vícevrstvých lamel. Lamely budou položeny jako plovoucí na systémové podložce, její 

tloušťka bude přizpůsobena podle skutečných rozměrů lamel. 

P1a  Dřevěné lamely  

Podložka pod lamely  

Litý anhydritový potěr třídy F5 tl. 45 mm  

Kročejová izolace z minerálních vláken ISOVER T-3 tl. 30 mm  
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Vyrovnávací násyp (např. Perlit) cca 5 mm  

P1b  Dřevěné lamely  

Podložka pod lamely  

Litý anhydritový potěr třídy F5 tl. 45 mm  

Tepelná izolace z polystyrénu EPS 150S tl. 120 mm  

  Vyrovnávací násyp (např. PERLIT) cca 5 mm 

 Podlaha P2 4.2.8.2.2.

Keramické dlažby v sociálním zázemí a na chodbách jsou navrženy z dlaždic 

ze slinuté keramiky. 

P2a  Keramická dlažba slinutá 300x300x10 mm  

Flexibilní lepidlo na keramickou dlažbu  

Litý anhydritový potěr třídy F5 tl. 45 mm  

Systémová deska REHAU VARIONOVA 11s EPS 150S tl. 10 mm  

Tepelná izolace z polystyrénu EPS 150S tl. 90 mm  

Vyrovnávací násyp (např. PERLIT) cca 5 mm  

P2b  Keramická dlažba slinutá 300x300x10 mm  

Flexibilní lepidlo na keramickou dlažbu  

Litý anhydritový potěr třídy F5 tl. 45 mm  

Systémová deska REHAU VARIONOVA 11s EPS 150S tl. 10 mm  

Kročejová izolace z minerálních vláken ISOVER T-3 tl. 30 mm  

Vyrovnávací násyp (např. PERLIT) cca 5 mm 

 IZOLACE PROTI VODĚ 4.2.9.

V přízemí je provedena hydroizolační vrstva z dvou modifikovaných asfaltových 

pásů ELASTEK SPECIAL MINERAL 2x4 mm. V prostorách koupelny, WC a sprchy, 

bude pod dlažbou provedena hydroizolační stěrka s vyvedením na stěny min. 200 mm. 

V koutech a rozích budou použity systémové těsnící pásky. 
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 IZOLACE TEPELNÉ 4.2.10.

Izolace podlah v přízemí a suterénech bude provedena polystyrénem 

EPS 150 S Stabil. Pod litými potěry budou použity desky z polystyrénu EPS 150 S. 

Kročejovou izolaci tvoří desky z minerálních vláken Isover T-P3.  

Ploché střechy na betonových stropech jsou izolovány spádovými deskami 

z polystyrénu EPS 150 S Stabil, deskami TOPDEK PIR 022THERMAROOF 

nebo extrudovaným polystyrénem. Nadzemní izolace jsou z minerálních desek nebo 

z extrudovaného polystyrenu. Podzemní obvodové stěny jsou izolovány extrudovaným 

polystyrénem. 

 PODHLEDY 4.2.11.

 Bytové domy 4.2.11.1.

V místnostech jako je koupelna, předsíň a kuchyň jsou navrženy sádrokartonové 

podhledy. Výška podhledů musí být stanovena minimálně tak, aby bylo umožněno 

zapuštění světel, rozvody elektřiny, vzduchotechniky a byla zachována potřebná 

světlost. Podhled bude včetně kompletní kovové závěsné konstrukce, která je způsobilá 

unést pod podhledem nebo v podhledu zabudovaná zavěšená svítidla a technické 

instalace.  

 VÝPLNĚ OTVORŮ 4.2.12.

 Krytý parking 4.2.12.1.

Hlavní a vedlejší vjezdová vrata budou řešena jako roletové mřížové umožňující 

prostup vzduchu. Dveře sklepních kójí a dalších místností budou s protipožární 

odolností dle požadavků požární zprávy. Dále budou osazeny mřížové průduchy 

přivádějící čerstvý vzduch do prostoru garáží. 
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 Bytové domy 4.2.12.2.

 Dveře 4.2.12.2.1.

Vnitřní dveře budou dřevěné obložkové, v interiéru je možné částečné prosklení. 

Vstupní dveře budou hliníkové zasklené izolačním dvojsklem s dezénem dřeva 

Un=1,3 W/m2K. Vnější prosklené dveře budou zaskleny izolačním dvojsklem. Celkový 

součinitel prostupu tepla je požadován Un =1,1 W/m2K. 

 Okna 4.2.12.2.2.

Okna budou hliníková zasklená izolačním dvojsklem. Celkový součinitel 

prostupu tepla oken stěn je požadován Uw =1,2 W/m2K. Okno bude osazeno v úrovni 

tepelné izolace. Venkovní parapety oken jsou RHEINZIK, vnitřní jsou dřevěné 

laminované - POSTFORMING. Parapety jsou z vnější strany těsněny exteriérovou folií 

s butylem a v místě napojení na ETICS expanzní páskou.  

 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY 4.3.

Stavba je rozdělena do čtyř základních etap   

Zemní práce 

   Hrubá spodní stavba 

   Hrubá vrchní stavba 

   Zastřešení 

   Dokončovací práce 

 ZEMNÍ PRÁCE 4.3.1.

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu veškerých sítí, které mohou 

procházet pozemkem v místě stavby a zajistit jejich vytyčení. Dále je nutné vytyčit 

a zřetelně označit výškový bod, od kterého se budou všechny další výšky určovat.  
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Vytýčení stavby je nutné svěřit osobě s oprávněním k geodetickým pracím. 

Při odkrytí základové spáry se přizve statik a posoudí základové poměry podloží 

a navrhované základy.  

 Převzetí staveniště 4.3.1.1.

Při převzetí staveniště je nutné, aby byly vyznačené skladovací polohy všech 

dotčených inženýrských sítí, které budou i vytyčené. Dále je nutné mít výškové 

a polohové zaměření stavby, vyznačená ochranná pásma.  

Před zahájením výkopových prací bude proveden řádný geologický průzkum –

 třída těžitelnosti, skladba podloží a únosnost zeminy. Investor předává místa pro odběr 

elektrické energie a vody. 

 Převzetí pracoviště 4.3.1.2.

Při převzetí pracoviště je nutné, aby kolem staveniště bylo zbudováno oplocení, 

které zajistí, aby celé staveniště bylo uzamykatelné. Oplocení musí mít minimální výšku 

2,0 m. Čištění vozidel stavby bude řešeno mechanickým očištěním na určeném místě 

před hranicí pozemku, aby nedocházelo ke znečišťování ostatních pozemků 

a komunikací v blízkosti staveniště. Na stavbě musí být umístěny kontejnery na odpad, 

rozdělené podle druhu odpadu. Likvidaci odpadu zajišťuje zhotovitel. Všichni 

pracovníci musí být poučeni o BOZP. 

 Doprava  4.3.1.3.

 Primární 4.3.1.3.1.

Primární doprava zeminy bude zajištěna nákladními auty značky DAF, 

která budou nakládána rypadlovým nakladačem Caterpillar 444 F 

 Sekundární 4.3.1.3.2.

Sekundární doprava bude zajištěna rypadlovým nakladačem Caterpillar 444 F 

a případně grejdrem New Holland F 106.7. 
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 Pracovní podmínky  4.3.1.4.

K přerušení prací musí dojít v případě snížené viditelnosti na 30 m, teploty 

pohybující se pod +5°C a nad +30°C, při větší rychlosti větru než 11 m/s. 

V případě trvalého deště budou zemní práce také přerušeny do doby, než dojde 

ke zlepšení pracovních podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění 

nebo rozvodnění pracovní plochy či k jejímu promrznutí. 

 Postup prací 4.3.1.5.

 Odstranění křovin 4.3.1.5.1.

Z pozemku budou odstraněny všechny stromy a keře. Pokud se na pozemku 

nacházejí stromy či keře, které chceme zachovat, je třeba je opatřit deskami do výšky 

asi 2,5 metru.  

Po skončení výstavby bude plocha zatravněna a proběhne výsadba keřů nových. 

 Sejmutí ornice 4.3.1.5.2.

Před zahájením prací dojde k sejmutí ornice výšky 200 mm, jejíž část bude 

uložena na pozemku stavby tak, aby nebyla znehodnocena a mohla být použita 

při terénních úpravách a další část bude odvezena na skládku. Všechna další vytěžená 

zemina z výkopových prací bude ze staveniště odvezena na skládku zeminy. 

 Vytyčení objektu 4.3.1.5.3.

Po skončení sejmutí ornice dojde k vytyčení bodů, které zajistíme tak, aby byly 

použitelné po celou dobu výstavby. Objekt se vytyčí ve směru vodorovném i svislém. 

Z důvodu kontroly polohy jednotlivých bodů během výstavby zde umístíme měřičské 

značky, které musí být umístěny do takové vzdálenosti od budoucího objektu, 

aby nehrozilo jejich zničení během výstavby. 

K podrobnému vytyčení použijeme lavičky umístěné od hranic objektu 

ve vzdálenosti cca 2 metry.  
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 Výkopové práce  4.3.1.5.4.

Veškerá vytěžená zemina při výkopových pracích bude odvezena na skládku 

zeminy mimo staveniště. 

 Vytvoření zhutněné pláně 4.3.1.5.5.

Po dokončení výkopových prací dojde k zhutnění pilotovací pláně, následnému 

položení geotextilie a vytvoření vrstvy z betonového recyklátu, který bude také zhutněn. 

Takto připravená pláň bude sloužit pro pilotování, ale i pro následný pojezd nákladních 

automobilů dopravujících materiál k místu pracoviště.  

 Dočištění 4.3.1.5.6.

Po ukončení výkopových prací a zhutnění pláně je potřeba zajistit dočištění 

výkopu, to bude provedeno ručně pomocí ručního nářadí  

 Pracovní obsazení  4.3.1.6.

Odborní pracovníci 1x obsluha rypadla – vzdělání SOU, strojní průkaz, ŘP sk. C 

  1x obsluha grejdru – vzdělání SOU, strojní průkaz, ŘP sk. C 

4x řidič nákladního automobilu – vzdělání SOU, ŘP sk. C+E 

  1x geodetický pracovník – vzdělání SPŠ s maturitou, 10 let praxe 

Pomocní pracovníci 4x dělníci – kopáči – základní vzdělání 

  1x pomocníci geodeta - vzdělání SOU – výuční list 

 Stroje a mechanizace  4.3.1.7.

DAF CF FAD 8x4   Objem korby    14,7 m3 

     Výkon motoru   325 kW 

Max. rychlost    90 km/h 
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Caterpillar 444 F    Objem lopaty nakladače 1,3 m
3
 

    Šířka lopaty nakladače  2 406 mm 

    Výkon motoru   71 kW 

New Holland F 106.7   Šířka    2 350 mm 

    Výkon motoru   104 kW 

    Maximální rychlost  37,7 km/h 

    Délka radlice   2 440 mm 

    Provozní hmotnost  12 180 kg 

 JAKOST A KONTROLA KVALITY 4.3.1.8.

 Vstupní  4.3.1.8.1.

Vstupní kontrolou pro zemní práce je kontrola připravenosti pracoviště, 

kdy bude zkontrolováno správné vytyčení pracoviště, inženýrských sítí, stav sociálního 

zařízení pro pracovníky a napojení na inženýrské sítě. Zabezpečení a označení 

pracoviště z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Mezioperační  4.3.1.8.2.

Zkontroluje se správná hloubka sejmutí ornice. Následně se zkontroluje správné 

vytyčení situace dle výkresu a výškové osazení proti lavičkám. Dále je kontrolována 

ochrana základové spáry a dodržení zemních opatření, shodné tloušťky vrstev 

a použitého materiálu, způsob a míra hutnění. 

 Výstupní 4.3.1.8.3.

Kontroluje dodržování místní rovinatosti, dodržení míry a způsobu hutnění, 

ochrana základové spáry a dodržení zemních opatření, dodržení tloušťky vrstev 

a použitého materiálu, množství odtěžené zeminy. Bude provedena kontrola 

maximálních odchylek – 50 mm/3m. 
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 BOZP 4.3.1.9.

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. 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. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA  4.3.2.

 Převzetí staveniště 4.3.2.1.

Je nutné, aby byla vyznačena poloha (případná ochranná pásma) všech 

veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů procházejících staveništěm. Oplocení 

staveniště bylo již předem zajištěno a nadále zůstává kolem staveniště. Na staveništi 

také nadále zůstávají buňky pro pracovníky a buňky pro skladování nástrojů, pomůcek 

a sociální zařízení.  

 Převzetí pracoviště 4.3.2.2.

Před převzetím musí být dokončené všechny zemní práce, přípojky 

inženýrských sítí a všechny stroje, které byly používány, musí být odvezeny. 

Na pracovišti budou připraveny stroje, pomůcky a materiál, které budou potřeba 

v následující etapě.  

Dále je nutné zkontrolovat kvalitu a únosnost základové spáry, která musí být 

rovná, čistá, nepodmáčená a nezamrzlá. 

 Doprava  4.3.2.3.

 Primární 4.3.2.3.1.

Primární doprava betonu bude zajištěna autodomíchávačem TATRA T 815 

a pro dopravu výztuže bude použit nákladní automobil s hydraulickou rukou 

DAF AE 85 XF. 

 Sekundární 4.3.2.3.2.

Sekundární doprava bude zajištěna čerpadlem čerstvého betonu 

SCHWING S 43 S X, výztuž a ostatní materiál bude přemisťován pomocí jeřábu 

Liebherr 81 K.  
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 Pracovní podmínky  4.3.2.4.

K přerušení prací musí dojít v případě snížené viditelnosti na 30 m, teploty 

pohybující se pod -10°C a nad +30°C, při větší rychlosti větru než 8 m/s. Při silnějším 

dešti je navrhnuto průběžné odvodňování základů pomocí strojů nebo - pokud 

je to možné - zakrytí betonované části geotextilií nebo polyethylenovými foliemi. 

V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění nebo rozvodnění pracovní plochy, či k jejímu 

promrznutí. 

 Postup prací 4.3.2.5.

 Provedení hlubinných základů 4.3.2.5.1.

Na předem určené pilotovací úrovni započne provádění hlubinných pilot, piloty 

budou provedeny z betonové směsi třídy C25/30 s výztuží, kdy je výztuž vkládána 

kontinuálně s betonáží, výztuž bude vytažena zhruba 300 mm nad hlavu piloty, aby bylo 

možné bezproblémové napojení výztuže základových pasů na výztuž základové piloty. 

Po dokončení betonáže se hlava piloty začistí a může se pokračovat provedení 

základových roštů. 

 Základové rošty a základové patky 4.3.2.5.2.

Základové rošty jsou tvořeny základovými pasy v obou směrech, po dokončení 

provádění základových pilot se bude pokračovat provedením základových roštů, 

kdy musí být výztuž řádně napojena na výztuž pilot, která je vytažena 300 mm 

nad hlavu piloty, aby došlo k dokonalému přenášení zatížení do základové spáry. 

 Základová deska 4.3.2.5.3.

Po dokončení základových pasů bude započata betonáž základové desky, 

která dokončí část spodní hrubé stavby. Pod základovou deskou bude připravena 

zhutněná pláň pro následující betonáž základové desky. Tato pláň byla použita 

pro pilotování. Základová deska má tloušťku 300 mm. Základová deska je ihned 

po vylití betonem srovnávána vibrační latí, kdy dochází ke zhutnění betonu a zároveň 

srovnání betonové směsi. Po dosažení požadované pevnosti základové desky bude 
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začištěna horní plocha základové desky a zkontrolována její rovinnost, aby bylo možné 

bezproblémové napojení stěn na tuto desku.  

 Pracovní obsazení  4.3.2.6.

Odborní pracovníci 3x svářeč – vzdělání SOU, svářečský průkaz 

  3x vazač výztuže – vzdělání SOU, vazačský průkaz 

  3x obsluha ponorného vibrátoru a lišty – vzdělání SOU  

3x betonář – vzdělání SOU, osvědčení, 5 let praxe 

1x geodetický pracovník – vzdělání SPŠ s maturitou, 10 let praxe 

1x vazač břemen – vzdělání SOU, vazačský průkaz 

1x obsluha jeřábu – strojní průkaz 

1x obsluha čerpadla – vzdělání SOU, osvědčení pro práci 

2x řidič autodomíchávače – vzdělání SOU, ŘP. sk. C 

  1x řidič nákladního auta - vzdělání SOU, ŘP sk. C+E 

Pomocní pracovníci 3x pomocní dělníci – vzdělání základní 

 Stroje, mechanizace   4.3.2.7.

TATRA T 815   Přepravní objem   9 m
3
 

     Hmotnost    32 000 kg 

Max. rychlost    90 km/h 

SCHWING S 43 S X  Vertikální dosah  42,6 m 

     Horizontální dosah  38,1 m  

     Dopravní potrubí  DN 125 

     Dopravované množství 130 m
3
/h 

     Tlak betonu   85 bar 
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LIEBHERR 81 K  Maximální výška háku 40,4 m 

    Maximální nosnost  6 000 kg 

    Maximální vyložení  45 m 

    Únosnost při max. vyložení 1 400 kg 

DAF AE 85 XF  Boční dosah   7 500 mm 

     Výška dosahu   9 000 mm 

     Nosnost vozidla  9 t 

     Délka ložné plochy  7 000 mm 

 Jakost a kontrola kvality 4.3.2.8.

 Vstupní 4.3.2.8.1.

Bude zkontrolována rovinnost a čistota základové spáry a její zhutnění, rozměry 

základových pasů. Dále bude zkontrolována únosnost základové spáry. Bude 

zkontrolováno správné vytyčení a stav inženýrských sítí (dle projektové dokumentace), 

stav sociálního zařízení pro pracovníky a napojení na inženýrské sítě. Zabezpečení 

a označení pracoviště z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví.  

Stavbyvedoucí též zkontroluje dodávaný materiál na stavbu – množství, kvalitu 

a typ dodaného materiálu. Při dodávce betonu je třeba dbát na kvalitu dodaného betonu.  

 Mezioperační 4.3.2.8.2.

Bude zkontrolováno uložení armatury a kvalita jejího zhotovení. Dále pak krytí 

a také celkový stav. V průběhu prací budou odebírány vzorky a ty následně předány 

do certifikované zkušební laboratoře, aby mohla být provedena kontrola parametrů. 

Je potřeba provést kontrolu správnosti ukládání betonové směsi, řádné provibrování 

a zarovnání povrchu. 

Všechny kontroly a výsledky s nimi spojené se budou zapisovat do stavebního 

deníku. 
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 Výstupní 4.3.2.8.3.

Bude provedena vizuální kontrola správného zhutnění betonu – absence 

štěrkových hnízd, geometrický tvar základových pasů odpovídající projektové 

dokumentaci. Dále budou kontrolovány pravé úhly mezi jednotlivými základovými 

pasy (bez odchylky), vodorovnost horního povrchu základových pasů, jejich šířka 

a svislost. 

Bude provedena kontrola kvality betonu v laboratoři. 

 BOZP 4.3.2.9.

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. 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. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 4.3.3.

 Převzetí pracoviště 4.3.3.1.

Je nutné, aby byly dokončeny všechny práce, které předchází hrubé vrchní 

stavbě, to jsou kompletně dokončeny základové konstrukce, kdy byla zkontrolována 

jejích rovinnost a také nutná čistota. Musí být dokončeno definitivní položení všech 

inženýrských přípojek a provedena jejich vizuální kontrola, po zasypání budou 

nepřístupné. Základové konstrukce budou zkontrolovány a musí splňovat: 70 % 

pevnosti, rovinnost ± 5 mm/2 m, bez prasklin a nerovností, správnost rozmístění 

dle projektu.  

 Převzetí staveniště 4.3.3.2.

Staveniště musí být připraveno na další etapu, předešlá etapa musí být 

kompletně dokončena, musí být odvezeny pomůcky a nářadí, které bylo potřebné 

pro realizaci základových konstrukcí. Staveniště bude zařízeno vším potřebným - 

připojena elektřina, voda, případně osvětlení. Staveniště bude po obvodu ohraničeno 

plotem do výšky 2,0 metru, včetně vstupních bran. Staveniště bude vybaveno 

staveništními buňkami pro pracovníky, vedení a také potřebné hygienické zázemí.  

 Doprava  4.3.3.3.

 Primární 4.3.3.3.1.

Primární doprava betonu bude zajištěna autodomíchávačem TATRA T 815. 

Ostatní prvky budou na staveniště dováženy nákladní automobilem DAF AE 85 XF 

s hydraulickou rukou, který bude průběžně prvky potřebné pro zdění (tvárnice 

Porotherm) dovážet na staveniště. 

 Sekundární 4.3.3.3.2.

Pro přepravu zdících prvků a výztuže bude použit jeřáb Liebherr 81 K. 

Pro dopravu betonové směsi potřebné pro zalití stropních desek bude použito 

autočerpadlo čerstvého betonu SCHWING S 43 S X. 
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 Pracovní podmínky  4.3.3.4.

K přerušení prací musí dojít v případě snížené viditelnosti na 30 m, teploty 

pohybující se pod -10°C a nad +30°C, při větší rychlosti větru než 8 m/s. Při silnějším 

dešti budou práce přerušeny. Při zdění bude dodržována bezpečnost při přepravě palet 

se zdícími prvky do prostoru pracoviště, při realizaci stropních konstrukcí bude 

dodržována bezpečnost při betonáži. Betonáž nebude prováděna, pokud teplota klesne 

pod +10°C. Stroje, pomůcky i veškeré nářadí jsou při nevykonávání své práce umístěny 

do jim předem určených míst na staveništi 

 Postup prací 4.3.3.5.

 Provedení svislých konstrukcí 4.3.3.5.1.

Před zahájením prací je nutné přesné vyměření polohy stěn a bednění. 

Před samotnou betonáží je nutné připravit bednění spolu s výztuží. Bednění musí být 

opatřeno odbedňovacím nátěrem. Při ukládání výztuže je nutné zajistit minimální krytí. 

Poté dojde k samotné betonáži stěn. Po odstranění bednění dojde k vyzdění nosného 

zdiva uvnitř dispozice.  

 Provedení vodorovných nosných konstrukcí  4.3.3.5.2.

Před zahájením prací je nutné zbudovat celoplošné bednění, které musí být 

opatřeno odbedňovacím nátěrem. Poté může dojít k samotné betonáži. Balkónové desky 

jsou navrženy jako monolitické desky, které jsou připojeny pomocí izolačních nosníků, 

jejichž funkcí je zabránění vzniku tepelných mostů. 

  Pracovní obsazení  4.3.3.6.

Odborní pracovníci 3x svářeč – vzdělání SOU, svářečský průkaz 

  3x vazač výztuže – vzdělání SOU, vazačský průkaz 

  3x obsluha ponorného vibrátoru a lišty – vzdělání SOU  

3x betonář – vzdělání SOU, osvědčení, 5 let praxe 

1x geodetický pracovník – vzdělání SPŠ s maturitou, 10 let praxe 
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1x vazač břemen – vzdělání SOU, vazačský průkaz 

1x obsluha jeřábu – strojní průkaz 

1x obsluha čerpadla – vzdělání SOU, osvědčení pro práci 

2x řidič autodomíchávače – vzdělání SOU, ŘP. sk. C 

  1x řidič nákladního auta - vzdělání SOU, ŘP sk. C+E 

Pomocní pracovníci 3x pomocní dělníci – vzdělání základní 

 Stroje, mechanizace   4.3.3.7.

TATRA T 815  Přepravní objem   9 m3 

     Hmotnost    32 000 kg 

Max. rychlost    90 km/h 

SCHWING S 43 S X  Vertikální dosah  42,6 m 

    Horizontální dosah  38,1 m  

    Dopravní potrubí  DN 125 

    Dopravované množství 130 m3/h 

    Tlak betonu   85 bar 

LIEBHERR 81 K  Maximální výška háku 40,4 m 

    Maximální nosnost  6 000 kg 

    Maximální vyložení  45 m 

    Únosnost při max. vyložení 1 400 kg 

DAF AE 85 XF  Boční dosah   7 500 mm 

    Výška dosahu   9 000 mm 

    Nosnost vozidla  9 t 
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    Délka ložné plochy  7 000 mm 

 Jakost a kontrola kvality 4.3.3.8.

 Vstupní 4.3.3.8.1.

Při vstupní kontrole bude kontrolována kompletnost projektové dokumentace, 

přípojky elektrické energie, správnosti provedení předchozích prací, způsobilost 

pracovníků, technický stav strojů, připravenost staveniště, dostatečný prostor 

pro uložení materiálu a strojů. Stav dodaného materiálu na staveniště.  

 Mezioperační  4.3.3.8.2.

Při mezioperační kontrole budou kontrolovány klimatické podmínky, používání 

ochranných pomůcek, rovinnost, svislost, návaznost prací, průběh dle projektové 

dokumentace, dovážený materiál - kubatury a typ. 

 Výstupní  4.3.3.8.3.

Při výstupní kontrole bude kontrolována rovinnost vodorovných konstrukcí, 

svislost svislých konstrukcí a konstrukce jako celek. 

 BOZP 4.3.3.9.

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. 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. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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 ZASTŘEŠENÍ 4.3.4.

 Převzetí staveniště 4.3.4.1.

Staveniště musí být připraveno na další etapu, předešlá etapa musí být 

kompletně dokončena a musí být odvezeno nářadí a pomůcky, které bylo potřebné 

pro realizaci svislých a vodorovných konstrukcí. Staveniště bude zařízeno vším 

potřebným - připojena elektřina, voda, případně osvětlení. Staveniště bude po obvodu 

ohraničeno plotem do výšky 2,0 metru, včetně vstupních bran. Staveniště bude 

vybaveno staveništními buňkami pro pracovníky, vedení a také potřebné hygienické 

zázemí.  

 Převzetí pracoviště 4.3.4.2.

Při převzetí pracoviště bude kontrolováno, zda je správně zrealizována stropní 

konstrukce posledního nadzemního podlaží, bude zkontrolována její rovinnost, 

maximální odchylka je ± 5 mm na 2 m lati. Konstrukce také musí vykazovat pevnost 

min 70% výsledné únosnosti. K tomuto měření bude použit tvrdoměr. Správné 

provedení elektroinstalací zkontroluje revizní technik v oboru elektro. Dle projektové 

dokumentace bude zkontrolována poloha všech prostupů a výška atiky. Při předání 

pracoviště bude přítomen stavbyvedoucí a technický dozor investora a provede se zápis 

do stavebního deníku.  

 Doprava  4.3.4.3.

 Primární 4.3.4.3.1.

Prvky pro zbudování střešního pláště budou na staveniště dováženy nákladní 

automobilem DAF AE 85 XF s hydraulickou rukou. 

 Sekundární 4.3.4.3.2.

Pro přepravu prvků potřebných k provedení střešního pláště bude použit jeřáb 

Liebherr 81 K. 
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 Pracovní podmínky 4.3.4.4.

K přerušení prací musí dojít v případě snížené viditelnosti na 30 m, teploty 

pohybující se pod +10°C a nad +25°C, při větší rychlosti větru než 8 m/s. Při silnějším 

dešti budou práce přerušeny. Stroje, pomůcky i veškeré nářadí jsou při přerušení práce 

umístěny do jim předem určených míst na staveništi. 

 Postup prací 4.3.4.5.

 Montáž ochranného zábradlí 4.3.4.5.1.

Před započetím prací na střešní konstrukci musí být stavební plocha řádně 

zajištěna, bude zajištěna ochranným zábradlím o výšce 1,3 m s dolní bezpečnostní 

lištou. 

 Příprava podkladu 4.3.4.5.2.

Musí být správně provedena stropní konstrukce - rovinnost a čistota, musí být 

dále odstraněno bednění otvorů stropními konstrukcemi, podklad musí být zbaven 

veškerého prachu. Maximální odchylka rovinnosti musí být 5 mm na 2 m lati. 

 Spádová izolační vrstva  4.3.4.5.3.

Spádová vrstva je navržena ze spádových klínů PORIMENT PS o tloušťce 

v nejnižším místě minimálně 50 mm. Tyto klíny zajišťují spád konstrukce, který 

je 2,5 %. Podklad musí být rovný a bez nečistot, pro osazení střešní vpusti bude 

vyříznut otvor, desky nutno chránit proti povětrnosti. 

 Provedení penetračního nátěru 4.3.4.5.4.

Po celé konstrukci bude proveden penetrační nátěr. 

 Pokládka asfaltového pásů 4.3.4.5.5.

Před samotnou pokládkou musí být povrch čistý a opatřen penetračním nátěrem. 

K započetí prací může dojít, pokud je penetrační nátěr naprosto suchý. Poté dojde 

k pokládce asfaltového pásu, který bude celoplošně lepen k podkladu. Pásy se lepí proti 
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směru spádu konstrukce, tzn. od nejnižšího místa k nejvyššímu, v příčném směru 

se pásy musí přesahovat o minimálně 100 mm a v podélném o minimálně 80 mm. Dále 

je nutné dodržovat vazbu. V místě u atiky bude asfaltový pás vytažen 150 mm na atiku.  

 Pokládka tepelné izolace 4.3.4.5.6.

Tato vrstva je uvažována jako druhá vrstva tepelné izolace. Navržena je 

z EPS 150 S tloušťky 250 mm. Tyto vrstvy musí být převázány, dodržena T vazba, 

vyříznuty otvory pro střešní vpusti. 

 Pokládka parotěsné vrstvy 4.3.4.5.7.

Na druhou vrstvu tepelné izolace bude položena parotěsná vrstva. 

 Separační vrstva 4.3.4.5.8.

Jako separační vrstva je navržena textilie volně ložená s přesahy minimálně 

300 mm. 

 Pokládka filtrační folie 4.3.4.5.9.

Dále bude položena vrstva z polypropylénové folie. 

 Vrstva kačírku a substrátu 4.3.4.5.10.

 Vytvoření vzduchové mezery 4.3.4.5.11.

Pomocí dřevěného roštu vytvoříme větranou mezeru. 

 Montáž celoplošného bednění 4.3.4.5.12.

Před pokládkou střešní krytiny je nutné zbudovat celoplošné bednění. 

 Pokládka střešní krytiny 4.3.4.5.13.

Na celoplošné bednění bude uložena střešní krytina, která bude kotvena 

dle stanovených hodnot a pomocí daných pomůcek. 
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 Pracovní obsazení 4.3.4.6.

Odborní pracovníci 2x izolatér – vzdělání SOU, osvědčení pro práci s materiály 

  1x tesař – vzdělání SOU 

  1x obsluha jeřábu – strojní průkaz 

  1x vazač břemen – vzdělání SOU, vazačský průkaz 

  1x řidič nákladního auta - vzdělání SOU, ŘP sk. C+E 

Pomocní pracovníci 4x pomocník izolatéra – základní vzdělání 

 Stroje, mechanizace  4.3.4.7.

LIEBHERR 81 K  Maximální výška háku 40,4 m 

    Maximální nosnost  6 000 kg 

    Maximální vyložení  45 m 

    Únosnost při max. vyložení 1 400 kg 

DAF AE 85 XF  Boční dosah   7 500 mm 

    Výška dosahu   9 000 mm 

    Nosnost vozidla  9 t 

    Délka ložné plochy  7 000 mm 

 Jakost a kontrola kvality 4.3.4.8.

 Vstupní  4.3.4.8.1.

Při vstupní kontrole se kontroluje kompletnost projektové dokumentace, 

přípojky elektrické energie, staveništního prostoru, správnosti provedení předchozích 

prací, způsobilost pracovníků, technický stav strojů, pracovní podmínky, připravenost 

staveniště, dostatečný prostor pro uložení materiálu a strojů, kontrola dodaného 

materiálu (typ, množství...), skladování materiálu. 
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 Mezioperační  4.3.4.8.2.

Probíhají kontroly klimatických podmínek, používání ochranných pomůcek, 

rovinnosti, svislosti, návaznosti prací, průběh dle projektové dokumentace, dováženého 

materiálu (množství a typ), způsobilosti pracovníků, strojů a pomůcek, podklady, 

ochranných zábradlí, správnosti provedení jednotlivých vrstev, osazení střešních vpustí, 

provedení vrstev na atice. 

 Výstupní  4.3.4.8.3.

Při výstupní kontrole se kontroluje správnost provedení celé střešní konstrukce, 

kompletnosti. Tato kontrola obsahuje provedení zkoušek těsnosti střešního pláště. 

 BOZP 4.3.4.9.

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. 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. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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 DOKONČOVACÍ PRÁCE 4.3.5.

 Převzetí staveniště 4.3.5.1.

Staveniště musí být připraveno na další etapu, předešlá etapa musí být 

kompletně dokončena a musí být odvezeny pomůcky a nářadí, kterých bylo potřeba 

pro realizaci svislých a vodorovných konstrukcí. Staveniště bude zařízeno vším 

potřebným - připojena elektřina, voda, případně osvětlení. Staveniště bude po obvodu 

ohraničeno plotem do výšky 2,0 metru, včetně vstupních bran. Staveniště bude 

vybaveno staveništními buňkami pro pracovníky, vedení a také potřebné hygienické 

zázemí.  

 Převzetí pracoviště 4.3.5.2.

Při převzetí pracoviště bude kontrolováno, zda je správně zrealizována nosná 

konstrukce. Konstrukce musí být vyzrálá minimálně 28 dní. Při předání pracoviště bude 

přítomen stavbyvedoucí a technický dozor investora a provede se zápis do stavebního 

deníku.  

 Doprava  4.3.5.3.

 Primární 4.3.5.3.1.

Prvky a materiál pro provedení dokončovacích prací budou na staveniště 

dováženy nákladním automobilem DAF AE 85 XF s hydraulickou rukou. 

 .Sekundární 4.3.5.3.2.

Pro vertikální přepravu po stavbě bude využito již instalovaného výtahu, který 

bude opatřen ochrannými prvky,  aby nedošlo k jeho poškození při výstavbě.  

 Pracovní podmínky 4.3.5.4.

K přerušení prací dojde ze závažného problému, na povětrnostní podmínky již 

nebude brán zřetel, jelikož se jedná o vnitřní prostory. Stroje, pomůcky i veškeré nářadí 

jsou při přerušení práce umístěny do jim předem určených míst na staveništi. 
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 Prováděné práce 4.3.5.5.

Vnitřní rozvod kanalizace 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní plynovod 

Elektromontáže 

Vytápění 

Tepelná izolace stěn v 1 NP 

Omítky 

Podlahy 

Podhledy 

Předstěny 

Obklady  

Malby 

Nášlapné vrstvy 

Výplně vnitřních otvorů 

 Pracovní obsazení 4.3.5.6.

Odborní pracovníci 2x izolatér – vzdělání SOU, osvědčení pro práci s materiály 

  1x tesař – vzdělání SOU 

  1x obsluha jeřábu – strojní průkaz 

  1x vazač břemen – vzdělání SOU, vazačský průkaz 

  1x řidič nákladního auta - vzdělání SOU, ŘP sk. C+E 

Pomocní pracovníci 4x pomocník izolatéra – základní vzdělání 
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 Stroje, mechanizace  4.3.5.7.

DAF AE 85 XF  Boční dosah   7 500 mm 

    Výška dosahu   9 000 mm 

    Nosnost vozidla  9 t 

    Délka ložné plochy  7 000 mm 

 Jakost a kontrola kvality 4.3.5.8.

 Vstupní  4.3.5.8.1.

Při vstupní kontrole se kontroluje kompletnost projektové dokumentace, 

přípojení elektrické energie, staveništní prostor, správnost provedení předchozích prací, 

způsobilost pracovníků, technický stav přístrojů, připravenost pracoviště, dodaný 

materiál (typ, množství…), skladování materiálu. 

 Mezioperační  4.3.5.8.2.

Používání ochranných pomůcek, návaznost prací, průběh dle projektové 

dokumentace, dovážený materiál (množství a typ), způsobilost pracovníků, přístrojů 

a pomůcek, provádění prací dle předpisu výrobce, používání doporučených nástrojů 

od výrobce.  

 Výstupní  4.3.5.8.3.

Při výstupní kontrole se kontroluje správnost provedení dokončovacích prací 

a jejich kompletnost. Kontrola protokolů z provedených zkoušek jednotlivých rozvodů.  
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 BOZP 4.3.5.9.

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. 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. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

 

 

 

 

 



 

 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA KOMPLEXU BYTOVÝCH DOMŮ V LIBERCI 
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 OBECNÉ INFROMACE O STAVENIŠTI 5.1.

Tato kapitola řeší problematiku zařízení staveniště pro výstavbu Bytového domu 

S. Navržené zařízení staveniště bude stejné po celou dobu výstavby projektu Viladomy 

DREAMS, pouze se změnami umístění jednotlivých objektů. Předběžná prohlídka 

staveniště ukázala, že pozemek je ohraničen okolní zástavbou. Pozemek je napojen na 

ulici Vítěznou, z této ulice bude řešen veškerý příjezd i odjezd ze staveniště. Pozemek 

je připojen ke všem inženýrským sítím, které budou průběhu výstavby ale i v průběhu 

užívání používány. Většina inženýrských sítí je připojena ve Vítězné ulici, avšak 

vodovodní přípojka je vedena směrem k Masarykově ulici. Při průběhu výstavby 

nebude využita celá plocha pozemku. Před započetím veškerých prací bude provedeno 

provizorní oplocení, které bude z větší části vedeno mimo hranici pozemku směrem 

dovnitř. Spolu s oplocením dojde ke zřízení zázemí pro pracovníky a skladování.  

 NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 5.2.

 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5.2.1.

Vodovodní přípojka je řešena napojením na stávající větev vodovodního řadu, 

která je vedena směrem od Masarykovy ulice přes stávající zástavbu. Tato větev vede 

až na hranici pozemku, kde bude zbudován hlavní uzávěr vody včetně vodoměru, který 

bude sloužit pro užívání objektu. V průběhu výstavby budou na nově budované přípojky 

umístěny provizorní hydranty pro napojení zařízení pro provoz staveniště. 

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 5.2.2.

Kanalizační přípojka je řešena napojením do stávající kanalizační šachty, která 

je umístěna v přední části pozemku. Tato šachta bude využívána jak pro provizorní 

vedení v průběhu výstavby tak i při jejím užívání.  

 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 5.2.3.

Plynovodní přípojka je řešena napojením na stávající plynovodní řad, který 

je veden Vítěznou ulicí. Tato přípojka bude řešena pouze pro užívání stavby, jelikož 

při její výstavbě není potřeba.  
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 PŘÍPOJKA ELEKTRO 5.2.4.

Přípojka elektřiny je řešena z ulice Vítězné, kdy na hranici pozemku bude 

zřízena skříň elektroměru. Tato přípojka bude využívána při výstavbě i při užívání 

stavby. V průběhu výstavby budou na přípojce umístěny provizorní staveništní 

rozvaděče, které budou sloužit pro provoz stavby. 

 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 5.3.

Pozemek stavby je přístupný z ulice Vítězná v západní části pozemku. Příjezd 

je řešen nájezdem ze stávající komunikace šířky 15 m, kdy po jejích stranách 

je zbudován pěší chodník. Po ukončení stavby bude nutné uvést komunikaci i chodník 

do původního stavu.  

 ETAPY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5.4.

 BUDOVÁNÍ 5.4.1.

Budování zařízení staveniště začne po předání staveniště. Bude zahájeno 

zřízením oplocení, které bude umístěno kolem celého objektu. V návaznosti na oplocení 

dojde k vytyčení hlavních objektů zařízení staveniště geodetem (poloha zázemí 

pro pracovníky, poloha jeřábu). Dále umístěním zázemí pro pracovníky a umístěním 

vrátnice u vstupní brány na staveniště. Dojde k terénním úpravám v místě komunikací 

na staveništi a v místě umístění zázemí pro pracovníky, tyto práce probíhají v rámci 

hrubých terénních úprav. Společně s úpravou terénu dojde k výkopu pro vedení 

staveništních přípojek a zbudování jejího vedení včetně rozvaděčů a hydrantů. 

V další fázi průběhu prací dojde ke zhutnění podkladu, umístění 

geotextilie, navezení recyklátu o tloušťce 120 mm a k jeho následnému zhutnění. 

Nejdříve bude vytvořen zpevněný povrch na vjezdové komunikaci směrem k umístění 

zázemí pro pracovníky a poté dojde ke zbudování pilotovací pláně. 

Po dokončení povrchu pod plochou buňkoviště dojde k umístění jednotlivých 

kontejnerů dle schématu umístění buněk.  

Na místo bude dovezeno pouze 5 ks kontejnerů určených jako šatny 

pro pracovníky zbylá 2 místa budou připravena pro subdodavatele, kteří si dle smlouvy 
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Obr. 5. 1 Zázemí pro pracovníky 2 – sanitární kontejner, 3 – uzamykatelný sklad, 4 – zázemí 

pro pracovníky, 5 – zasedací místnost, 6 – kancelář, 7 – sanitární kontejner (převzato z [10]) 

zajistí kontejner na vlastní náklady. Ke kontejnerům bude připravena přípojka elektrické 

energie.  

 SPODNÍ STAVBA 5.4.2.

V průběhu provádění spodní stavby budou na staveništi pouze buňky jako 

zázemí pracovníků, kteří se spodní stavby budou účastnit. Zařízení staveniště bude 

uzpůsobeno pro provádění prací. Bude doplněno zařízení pro mytí vozidel opouštějících 

prostor staveniště, aby nedocházelo ke znečištění přilehlé komunikace. Bude zřízena 

plocha pro skladování ornice.  

 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA A ZASTŘEŠENÍ 5.4.3.

Po dokončení spodní stavby bude následovat dovezení mechanizace a zařízení 

pro provedení vrchní stavby a zastřešení. Na staveniště bude dovezen věžový jeřáb, 

pomocí kterého bude celá výstavba realizována. Pro skladování materiálu nebudou 

zřizovány nové zpevněné plochy, ale bude využito zpevněných ploch, které budou 

v další etapě zastavěny. Při navýšení počtu pracovníků bude navýšen počet buněk 

pro pobyt pracovníků. 

 DOKONČOVACÍ PRÁCE 5.4.4.

Pro provedení dokončovacích prací bude nutné dovézt sila pro suché omítkové 

směsi spolu s kontinuální míchačkou a pneumatickým dopravníkem. Při navýšení počtu 

pracovníků bude navýšen počet buněk pro pobyt pracovníků. 
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 LIKVIDACE 5.4.5.

Po dokončení všech prací na objektu SO 08 Bytový dům S nedojde k likvidaci 

zařízení staveniště, jelikož bude následovat výstavba ostatních objektů, při kterých bude 

zařízení staveniště dále využíváno. 

 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5.5.

Objekty zařízení staveniště se liší v průběhu výstavby. V rámci výstavby 

vznikají etapy zařízení staveniště. 

Výkres zařízení staveniště je zpracován v příloze č. 3 – Výkres zařízení 

staveniště a 4 – Zařízení staveniště pro objekt SO 08 – Bytový dům S. 

 POVRCH PLOCH A KOMUNIKACÍ  5.5.1.

Veškeré plochy a komunikace budou zpevněny pomocí recyklátu, který bude mít 

po zhutnění tloušťku 120 mm. Jedná se o plochy, které budou využívány jako 

skladování zeminy, buňkoviště, parkovací plochy a komunikace. 

 OPLOCENÍ A VJEZD NA STAVENIŠTĚ A 5.5.2.

PARKOVACÍ PLOCHY 

Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 000 mm. V místě 

vstupu a vjezdu na staveniště bude zřízena uzamykatelná brána, která bude sloužit jak 

pro motorová vozidla tak i pro pěší. Mobilní oplocení bude osazeno do betonových 

podstavců a brána bude opatřena kolečky pro snadnou manipulaci.  

V místě vstupu na staveniště bude staveniště označeno informativní tabulí 

o provádění stavby a o jejím povolení. Dále je nutné, aby zde byly umístěny cedule 

se zákazem vstupu. 

 Parametry mobilního oplocení 5.5.2.1.

Průměr trubky  30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

Rozměr pole  3 472 x 2 000 mm 
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Povrchová úprava žárový zinek 

Délka oplocení 753,8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVOZNÍ OBJEKTY 5.5.3.

 Prostor pro skladování zdícího materiálu 5.5.3.1.

Pro skladování zdicího materiálu budou využity zpevněné plochy staveniště, 

které jsou zbudovány pro další etapy výstavby. Zdicí materiál bude skladován 

na paletách od výrobce. 

 Prostor pro skladování výztuže 5.5.3.2.

Pro skladování výztuže budou využity zpevněné plochy staveniště, které budou 

využity pro další etapy výstavby. Výztuž bude skladována ve svitcích a po skupinách. 

Každá výztuž bude označena identifikačním štítkem.  

  

Obr. 5. 2 Mobilní oplocení (převzato z [11]) 

Obr. 5. 3 Kolečko vjezdové brány (převzato z [12]) 
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 Prostor pro skladování bednění 5.5.3.3.

Pro skladování bednění budou využity zpevněné plochy staveniště, které budou 

využity pro další etapy výstavby. Bednění bude skladováno v paletách od výrobce.  

 Sklad drobného materiálu a nářadí 5.5.3.4.

Drobný materiál a nářadí bude skladováno v uzamykatelných skladech, které 

jsou umístěny v prostoru buňkoviště.  

Jako sklad drobného materiálu je navržen skladový kontejner LK1.  

 Parametry 5.5.3.4.1.

Šířka   2 438 mm 

Délka   6 058 mm 

Výška   2 591 mm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5. 4 Skladový kontejner (převzato z [13]) 

Obr. 5. 5 Rozměry skladového kontejneru (převzato z [14]) 
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 Prostor pro stavební odpad 5.5.3.5.

Na staveništi budou umístěny dva velkoobjemové kontejnery na stavební odpad, 

který bude tříděn dle potřeby. Dále na staveništi budou umístěny kontejnery 

na komunální odpad a kontejnery na tříděný odpad a to na plast a na papír.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osvětlení staveniště 5.5.3.6.

Osvětlení kontejnerů je řešeno vlastními zdroji. Osvětlení, které bude potřeba při 

provádění prací, bude na stavbě k dispozici. Toto osvětlení bude zajištěno pomocí 

halogenových reflektorů, které jsou přenosné a je možné je umístit do všech prostor. 

Je nutné, aby v těchto prostorech bylo zajištěno připojení k elektřině.  

 

 

 

 

Obr. 5. 6 Velkoobjemový kontejner (převzato z [15]) 

Obr. 5. 7 Kontejner na komunální a tříděný odpad (převzato z [16]) 

Obr. 5. 8 Halogenový reflektor (převzato z [17]) 
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 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 5.5.4.

 Vodovodní přípojka 5.5.4.1.

Vodovodní přípojka bude provedena v rámci zbudování nové vodovodní 

přípojky, která bude využívána i pro užívání stavby. Na vodoměrnou šachtu bude 

staveništní přípojka navedena 0,8 m pod zemí. Takto přípojka bude chráněna proti 

pojezdu mechanizace a zároveň bude v nezámrzné hloubce. Na přípojce budou 

umístěny 3 hydranty, díky kterým bude zajištěn rozvod vody po celém staveništi. 

Potrubí o DN 40 a s průtokem Q=1,6 l/s je stanoveno na základě výpočtu. Přípojka 

je dočasná a po ukončení prací bude odstraněna.  

Viz výpočet v bodě 5.6.2 – Výpočet spotřeby vody. 

 Přípojka elektro 5.5.4.2.

Přípojka elektro bude vedena z rozvodné skříně, která se nachází na hranici 

pozemku. Centrální rozvaděč bude umístěn v blízkosti stavebního objektu 

SO 03 Bytový dům D. Dále budou na přípojce umístěny další 2 staveništní rozvaděče, 

ze kterých bude napojeno buňkoviště a provizorně i bytové domy. Elektrická energie je 

vedena v harmonizovaných kabelech H07RN-F, které odolávají středně těžkému 

zatížení a lze je vést ve venkovním prostředí. V místě přejezdů techniky bude kabel 

chráněn zakopáním a opatřen chráničkou. Příkon zařízení staveniště je stanoven 

výpočtem na hodnotu 55,314 kW. Přípojka je dočasná a po ukončení prací bude 

odstraněna.  

Viz výpočet v bodě 5.6.1 – Výpočet požadovaného příkonu. 

 Kanalizační přípojka 5.5.4.3.

Kanalizační přípojka staveniště je řešena napojením na stávající kanalizační 

šachtu, která se nachází na pozemku stavby. Přípojka je dočasná a po ukončení prací 

bude odstraněna.  
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 VÝROBNÍ OBJEKTY 5.5.5.

 Příprava bednění 5.5.5.1.

Plocha určená pro skladováno bednění bude zároveň sloužit jako přípravna 

bednění, kde bude docházet k jeho sestavování a následnému očištění.  

 Výroba omítkových a podlahových směsí 5.5.5.2.

Jedná se o výrobu vnějších i vnitřních omítek ze suchých směsí, které budou 

skladovány v silech. Sila budou umístěna na zhutněném recyklátu. Na místo budou 

přivezeny a postaveny za pomoci silostavěče. V průběhu prací se počítá s kontinuálním 

doplňováním zásobníků z přepravních cisteren výrobcem suchých směsí. K silu bude 

připojen hadicí pneumatický dopravník maltové směsi, který mísí suchou směs s vodou, 

která bude následně pokračovat pomocí čerpadla napojovanou hadicí dále do objektu. 

Čerpadla i dopravníky budou napojeny na staveništní rozvod vody a elektřiny. 

 Zvedací mechanismus 5.5.5.3.

Jako zvedací mechanismus je navržen věžový jeřáb Liebherr 81K.  

LIEBHERR 81 K  Maximální výška háku 40,4 m 

    Maximální nosnost  6 000 kg 

    Maximální vyložení  45 m 

    Únosnost při max. vyložení 1 400 kg 

 OBJEKTY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ 5.5.6.

 Obytný stavební kontejner 5.5.6.1.

Jako zázemí pro pracovníky, zasedací místnost a kancelář mistra 

a stavbyvedoucího je navržen kontejner BK1. Kontejner je vybaven elektrickým 

topidlem, elektrickou zásuvkou (3 ks), možné doplnit klimatizací. Kontejner je napojen 

na staveništní rozvod elektrické energie. 
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 Parametry 5.5.6.1.1.

Šířka   2 438 mm 

Délka   6 058 mm 

Výška   2 800 mm 

El. přípojka  380 V/32 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SANITÁRNÍ KONTEJNER 5.5.7.

Jako sanitární kontejner pro stavbyvedoucího, mistra a případné návštěvy stavby 

je navržen minikontejner WC – SK4. Minikontejner je napojen na staveništní rozvod 

elektrické energie, vody a kanalizace. Minikontejner je vybaven elektrickým topidlem 

sprchovou kabinou, umyvadlem (2 ks), toaletou, pisoárem a boilerem na 80 litrů. 

  

Obr. 5. 9 Obytný stavební kontejner (převzato z [18]) 

Obr. 5. 10 Rozměry obytného stavebního kontejneru (převzato z [19]) 
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 Parametry  5.5.7.1.1.

Šířka   2 438 mm 

Délka   3 000 mm 

Výška   2 800 mm 

El. přípojka  380 V/32 A 

Přívod vody  3/4" 

Odpad   potrubí DN 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5. 12 Rozměry sanitárního minikontejneru (převzato z [21]) 

Obr. 5. 11 Sanitární minikontejner (převzato z [20]) 
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 Mobilní WC 5.5.7.2.

Jako mobilní WC je navržena mobilní toaleta TOI TOI FRESH vybavena 

zařízením pro mytí rukou. Mobilní toaleta s dvojitým větráním fekálního tanku.  

Mobilní toaleta TOI TOI FRESH obsahuje fekální nádrž (250 litrů), dvojité 

odvětrávání, pisoár, zásobník na čistou vodu pro mytí rukou.  

 Parametry 5.5.7.2.1.

Šířka   1200 mm 

Hloubka  1200 mm 

Výška   2300 mm 

Hmotnost  82 kg 

Nádrž    250 litrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kancelář, šatna - BK2 5.5.7.3.

Vrátnice je navržena jako kontejner Kancelář, šatna - BK2 o velikosti 3 x 2,5 m. 

Kontejner je vybaven elektrickým topidlem a elektrickou zásuvkou (3 ks).  

  

Obr. 5. 13 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH (převzato z [22]) 
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 Parametry 5.5.7.3.1.

Šířka   2 438 mm 

Délka   3 000 mm 

Výška   2 800 mm 

El. přípojka  380 V/32 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SANITÁRNÍ KONTEJNER  5.5.7.4.

Jako sanitární kontejner pro pracovníky je navržen WC kontejner SK2. 

Kontejner bude napojen na provizorní kanalizační přípojku. Kontejner je vybaven 

toaletou (4 ks), pisoárem (4 ks), umyvadlem (2 ks) a elektrickým topidlem (1 ks). 

  

Obr. 5. 14 Stavební kontejner - vrátnice (převzato z [23]) 

Obr. 5. 15 Rozměry vrátnice (převzato z [24]) 
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 Parametry 5.5.7.4.1.

Šířka   2 500 mm 

Délka   6 000 mm 

Výška   2 800 mm 

El. přípojka  380 V/32 A 

Přívod vody  3/4" 

Odpad   potrubí DN 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSTRAHA STAVENIŠTĚ 5.5.8.

Ostraha staveniště bude zajištěna bezpečnostní agenturou, kterou vybere a zajistí 

generální dodavatel stavby. Ostraha na staveništi bude po celou dobu provádění stavby 

včetně svátků a víkendů. Osoby provádějící ostrahu budou mít zázemí v kontejneru 

umístěném v blízkosti vjezdu na staveniště. Jejich náplní práce bude také funkce 

Obr. 5. 16 Sanitární kontejner (převzato z [25]) 

Obr. 5. 17 Rozměry sanitárního kontejneru (převzato z [26]) 
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vrátného. Ostraha bude zajištěna včetně kamerového systému a připojením na pult 

centrální ochrany. 

 SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ 5.5.9.

 Lékárnička první pomoci 5.5.9.1.

V buňce hlavního stavbyvedoucího bude umístěna lékárnička první pomoci. 

Tato lékárnička bude sloužit k poskytnutí první pomoci při úrazech či zraněních. 

V případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího musí být zajištěn přístup jiné osobě. 

Hlavní stavbyvedoucí zajistí případné doplňování materiálu při jeho využití.  

 

 

 

 

 

 Hasicí přístroj 5.5.9.2.

Na staveništi budou umístěny hasicí přístroje. Hasicím přístrojem budou 

vybaveni pracovníci, kteří budou pracovat s otevřeným ohněm nebo při pracích, 

kde je vysoké riziko vzniku požáru (např. svářečské práce). Bude se jednat o hasicí 

přístroj s náplní ABC 40, teplotním rozsahu -30°C až +60°C, množství náplně 6 kg 

a minimální hasicí účinek 21A, 183B, C. 

 Umístění hasicích přístrojů 5.5.9.2.1.

Vrátnice     1 kus 

Zázemí pro pracovníky 1NP  1 kus 

Zázemí pro pracovníky 2NP   1 kus 

¨ 

Obr. 5. 18 Lékárnička první pomoci (převzato z [27]) 
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 Souprava na únik ropných látek 5.5.9.3.

V buňce hlavního stavbyvedoucího bude umístěna souprava pro únik látek. 

Souprava je vybavena tak aby s její pomocí bylo možné zlikvidovat úniky olejů, tuků 

a látek ropného původu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5. 19 Hasicí přístroj (převzato z [28]) 

Obr. 5. 20 Souprava na únik ropných látek (převzato z [29]) 
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Tab. 5. 1 Tabulky požadovaných příkonů P1, P2, P3, P4 (převzato z [4]) 

 POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ 5.6.

 VÝPOČET POŽADOVANÉHO PŘÍKONU 5.6.1.

𝑆 = 1,1 ∗ [(𝛽1 ∗ 𝑃1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4)2 + (𝛽1 ∗ 𝑃1)2]0,5 

β1 koeficient současnosti elektromotorů = (0,5;0,7) 

β2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení = 0,8 

β3 koeficient vnějšího osvětlení = 1,0 

β4 koeficient současnosti přímotopů = 1,0 

P1 příkon elektromotorů 

P2 příkon vnitřního osvětlení 

P3 příkon vnějšího osvětlení 

P4 příkon přímotopů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝑆 = 1,1 ∗ [(0,5 ∗ 36,93 + 0,8 ∗ 2,26 + 2,5 + 24)2 + (0,5 ∗ 36,93)2]0,5 

𝑆 = 55,314 kW 

Výsledný příkon pro zařízení staveniště je 55,314 KW. 
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Tab. 5. 2 Tabulky spotřeby vody V1, V2 (převzato z [5]) 

 

Tab. 5. 3 Tabulka pro stanovení DN (převzato z [21]) 

 VÝPOČET SPOTŘEBY VODY A STANOVENÍ DN 5.6.2.

V průběhu výstavby nastává nejvyšší spotřeba vody při ošetřování bednění 

a při čištění bednění spolu s používáním sanitárních kontejnerů. Situace nevyššího 

odběru vody nastává při betonáži základové desky, svislých stěn a stropních konstrukcí.  

DN se dle výpočtu stanoví na maximální využití a to v případě betonáže stropu 

a odbedňování stropu předchozího podlaží.  

𝑄𝑛 =
𝑘𝑛 ∗ 𝑉1 + 𝑘𝑛 ∗ 𝑉2

𝑡 ∗ 3600
 

V1 voda pro stavební účely 

V2 voda pro sociální zařízení 

kn součinitel nerovnoměrnosti, pro technické a hygienické potřeby 

t pracovní směna (8 hodin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄𝑛 =
1,5 ∗ 22241,08 + 2,7 ∗ 6,46

8 ∗ 3600
 

𝑄𝑛 = 1,159 l/s  

Dle výpočtu je přípojka vody stanovena na DN 40 s průtokem Q=1,6 l/s. 
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 ČASOVÝ PLÁN ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5.7.

Časový plán zřízení a likvidace staveniště je zpracován v příloze č. 5 – Časový 

a finanční plán zařízení staveniště.  

 NÁKLADY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5.8.

Náklady na zařízení staveniště jsou zpracovány v příloze č. 5 – Časový 

a finanční plán zařízení staveniště.  

 OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5.9.

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění 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), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí. 
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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. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

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

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

Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 



 

 

 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA KOMPLEXU BYTOVÝCH DOMŮ V LIBERCI 
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 OBECNÉ INFORMACE 6.1.

Kapitola obsahuje návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Navrhované 

stroje a mechanismy jsou seřazeny podle hlavních stavebních etap a to zemních prací, 

hrubé stavby a dokončovacích prací.  

 NAVRŽENÉ STROJE 6.2.

 ZEMNÍ PRÁCE 6.2.1.

 Vrtná souprava 6.2.1.1.

Jako vrtná souprava je navržena velkoprofilová hydraulická vrtná souprava 

SOILMEC SR 40. Tato vrtná souprava je samonastavitelná a snadno přepravitelná. Tato 

souprava je navržena pro budování CFA pilot – piloty pomocí dlouhého šneku. 

Technologický postup CFA pilot spočívá ve vrtání pomocí dlouhého šneku. Betonáž 

piloty probíhá současně s vytahování šneku a poté se do čerstvě vybetonované piloty 

vkládá armokoš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6. 1 Parametry vrtné soupravy SOILMEC SR 40 (převzato z [7]) 

Obr. 6. 1 Vrtná souprava SOILMEC SR 40 (převzato z [30]) 
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 Nakladač 6.2.1.2.

Jako nakladač ne navržen rypadlo – nakladač Caterpillar 444 F. Rypadlo bude 

použito při zbudování přípojek inženýrských sítí. Dále bude používáno pro nakládání 

zeminy na nákladní vozidla, která budou zeminu ze skrývky ornice a vyrovnání terénu 

odvážet.  

 

 

 

 

 

 Nákladní automobil 6.2.1.3.

Jako nákladní vozidlo pro odvoz zeminy je navržené sklápěcí vozidlo 

DAF CF FAD 8x4. Toto nákladní vozidlo bude přepravovat vytěženou zeminu na místo 

skládky, které se nenachází v místě staveniště.  

 

 

 

 

Tab. 6. 2 Parametry rypadlo-nakladače Caterpillar 444 F (převzato z [8]) 

Obr. 6. 2 Rypadlo nakladač Caterpillar 444 F (převzato z [31]) 

Tab. 6. 3 Parametry sklápěcího vozidla DAF CF FAD 8x4 (převzato z [9]) 
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 Grejdr 6.2.1.4.

Jako grejdr pro finální úpravy zemního tělesa a pro hlazení štěrkového lože 

u zpevněných ploch staveniště je navržen grejdr New Holland F 106.7. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6. 3 Sklápěcí vozidlo DAF CF FAD 8x4 (převzato z [32]) 

Tab. 6. 4 Parametry grejdru New Holland F 106.7 (převzato z [10]) 

Obr. 6. 4 Grejdr New Holland F 106.7 (převzato z [33]) 
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 Válec 6.2.1.5.

Jako válec je navržen zeminový válec Caterpillar CS 64. Tento válec bude 

sloužit k hutnění pilotovací pláně a k hutnění zpevněných ploch staveniště. 

 

 

 

 

 

 HRUBÁ STAVBA 6.2.2.

 Zdvihací mechanismus 6.2.2.1.

Jako zdvihací mechanismus pro celou výstavbu je navržen rychlostavitelný jeřáb 

Liebherr 81 K. Tento jeřáb bude sloužit pro vertikální a horizontální staveništní 

přepravu. Pomocí tohoto mechanismu budou přemisťovány bednicí dílce, výztuž, 

schodišťová ramena a další materiál, který bude při stavbě použit. Tento jeřáb se řadí do 

skupiny rychlostavitelných jeřábů, jejichž výhodou je uvedení do provozu schopného 

stavu ve velmi krátké době a bez pomoci dalších mechanismů.  

Tento jeřáb bude na stavbu dopraven z Prahy, ze zázemí firmy Kranimex, 

spol. s r.o., která zajišťuje pronájem jeřábů od firmy Liebherr.  

Trasa dopravy jeřábu je zpracována v kapitole č. 2. 

Tab. 6. 5 Parametry válce Caterpillar CS 64 (převzato z [11]) 

Obr. 6. 5 Válec Caterpillar CS 64 (převzato z [34]) 
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 Čerpadlo na čerstvý beton 6.2.2.2.

Jako čerpadlo čerstvého betonu je navrženo autočerpadlo SCHWING S 43 SX. 

Pomocí tohoto čerpadla bude řešena staveništní doprava betonu do místa určení. 

Toto čerpadlo bude sloužit při betonáži nosných stěn i při betonáži stropů.  

 

 

 

 

 

Tab. 6. 6 Parametry jeřábu Liebherr 81 K (převzato z [12]) 

Obr. 6. 6 jeřáb Liebherr 81 K (převzato z [35]) 

Tab. 6. 7 Parametry autočerpadla SCHWING S 43 S X (převzato z [13]) 
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 Domíchávač 6.2.2.3.

Jako domíchávač čerstvého betonu je navržen autodomíchávač TATRA T 815. 

Tento domíchávač bude používán pro přepravu čerstvého betonu z betonárky na stavbu. 

Vlastníkem těchto domíchávačů je společnost ZAPA beton v Liberci. Tento 

domíchávač je volen kvůli největšímu přepravnímu objemu. Domíchávač spolu 

s čerpadlem čerstvého betonu budou dopravovat čerstvý beton na místo určení.  

 

Obr. 6. 7 Autočerpadlo SCHWING S 43 S X (převzato z [36]) 

Obr. 6. 8 Křivka dosahu autočerpadla (převzato z [37]) 
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 Nákladní vozidlo 6.2.2.4.

Pro přepravu materiálu na staveniště je navrženo auto s hydraulickou rukou 

DAF AE 85 XF. Toto vozidlo bude zajišťovat dovoz materiálu na staveniště. 

 

 

 

 

Tab. 6. 8 Parametry autodomíchávače TATRA T 815 (převzato z [14]) 

Obr. 6. 9 Autodomíchávač TATRA T 815 (převzato z [38]) 

Tab. 6. 9 Parametry vozidla s hydraulickou rukou DAF AE 85 XF (převzato z [15]) 

Obr. 6. 10 Vozidlo s hydraulickou rukou DAF AE 85 XF (převzato z [39]) 
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Obr. 6. 11 Graf nosnosti hydraulické ruky (převzato z [40]) 
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 OBECNÉ INFORMACE 7.1.

Časový plán je zpracován na výstavbu objektu SO 08 – Bytový dům S. Časový 

plán je zahájen úpravou pilotovací pláně, hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby, 

zastřešení a vybraných dokončovací prací jako jsou podlahy, omítky, malby, podhledy 

a obklady.  

V časovém plánu jsou zahrnuta řemesla jako zbudování vnitřního vodovodu, 

kanalizace, plynovodu, topení a rozvod elektřiny.  

V průběhu výstavby objektu SO 08 – Bytový dům S, budou probíhat práce 

i na dalším objektu SO 07 – Bytový dům M. Pokud časový plán obsahuje přestávky, 

během kterých neprobíhají žádné jiné práce, tak se pracovníci přemisťují na další 

objekt.  

Časový plán je zpracován v příloze č. 6. 

Bilance pracovníků plynoucí z časového plánu je zpracována v příloze č. 7 – 

Bilance nasazení pracovníků pro výstavbu objektu SO 08 – Bytový dům S. 
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 OBECNÉ INFORMACE 8.1.

Rozpočet je zpracován na výstavbu objektu SO 08 – Bytový dům S. V rozpočtu 

jsou zpracovány tyto stavební díly zemní práce, základy, svislé a vodorovné konstrukce, 

schodiště, zastřešení, úpravy vnitřních a vnějších povrchů, podlahové konstrukce 

a výplně otvorů. 

Položkový rozpočet je zpracován v příloze č. 8 – Rozpočet na objekt SO 08 – 

Bytový dům S 

Plán zajištění materiálových zdrojů je zpracován v příloze č. 9 – Plán zajištění 

materiálových zdrojů na objekt SO 08 – Bytový dům S. 
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 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 9.1.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 9.1.1.

Název stavby  Viladomy DREAMS – Masarykova Liberec 

Místo stavby  katastrální území 682039 – Liberec  

Charakter stavby Novostavba komplexu bytových domů  

Účel stavby  bytová výstavba určená k trvalému bydlení 

 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 9.1.2.

Řešené území se nachází v zastavěné části města Liberce v katastrálním území 

682039, Liberec. Severní strana pozemku je uzavřená zahradami vilových domů 

lemujících pravou stranu ulice Masarykovy, ze které je nyní hlavní přístup na pozemek. 

Hranicí pozemku ze západní strany je ulice Vítězná, ze které je navržen příjezd. 

 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROCESU 9.1.3.

Stropní konstrukce bude vytvořena jako monolitická železobetonová deska 

tloušťky 300 mm nad parkingem a 250 mm jako strop v bytovém domě a v posledním 

patře je tloušťka 220 mm. Použit bude beton C 25/30, výztuž třídy B 500 bude 

tvarována. Celá stropní konstrukce bude bedněna systémovým bedněním. 

 PŘIPRAVENOST 9.2.

 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 9.2.1.

Připravené, začištěné, zapravené svislé konstrukce z 1.NP. Vyznačení budoucí 

železobetonové desky bude probíhat v rámci projektové dokumentace. Před započetím 

výstavby lešení a bednění bude proveden úklid a kontrola svislých konstrukcí, 

na kterých bude spočívat budoucí strop. Před samotným betonováním musí 

být zkontrolována těsnost bednicích desek, aby neunikala betonová směs, a také 

dostatečné vzepření a zajištění proti posunu, poklesu a vybočení stojek.  
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 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 9.2.2.

Investor předal staveniště stavbyvedoucímu v přítomnosti projektanta 

a stavebního dozoru. O převzetí byl vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Dodavatel 

převzetím staveniště potvrzuje, že přijímá zodpovědnost za vše, co na staveništi 

probíhá. S předáním staveniště se předává i stavební povolení s kompletní schválenou 

projektovou dokumentací, s vyznačenými hranicemi staveniště, s řešením připojení 

inženýrských sítí, s potvrzením o vedení pod zemí na území staveniště a se základním 

vytýčením stavby. Investor předá dodavateli také místa pro odběr elektrické energie 

a vody. Zároveň bude předána i přístupová cesta. 

 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 9.2.3.

Přístupová cesta je zpevněná, napojuje se na místní komunikaci. Stávající 

inženýrské sítě vedou v dostatečné vzdálenosti od místa výstavby a narušení případnou 

stavební činností nehrozí. Na celé ploše staveniště proběhne sejmutí ornice. Přípojky 

budou přivedeny na hranici pozemku. Všechny vstupy na staveniště a přístupové cesty 

k nim musí být označené bezpečnostními značkami nebo tabulkami. Základní 

hygienické podmínky budou zajištěny mobilním suchým WC s umývárnou. Staveniště 

musí být oploceno proti vniknutí nepovolaných osob. Rozvod vody spolu s rozvodem 

elektřiny budou řešené provizorně. Na staveništi bude umístěna buňka pro pobyt 

dělníků a v její blízkosti bude umístěna i buňka pro uskladnění materiálů a nářadí.  

 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 9.3.

 MATERIÁL PRO DANÝ PROCES 9.3.1.

Beton C 25/30  527,746 m
3 

Beton C 30/37  24,513 m
3 

Ocel B 500 B  55,109 t
 

Bednění  5500 m
2
  

Bednění je na staveniště navezeno na návěsu nákladního automobilu 

DAF AE 85 XF a je ukládáno na připravovanou skládku se zpevněným povrchem. 
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Skladujeme jej tak, aby nedocházelo k jeho poškození či znehodnocení. 

V uzamykatelném skladu skladujeme menší prvky systému (vázací drát, plastové 

distance pro dolní výztuž – kroužek, kovové distance pro horní výztuž – žebříky, 

hřebíky, odbedňovací olej, ocel B500B). 

Výpis bednicích prvků je zpracován v příloze č. 10. 

 DOPRAVA 9.3.2.

 Primární doprava 9.3.2.1.

Pro přepravu betonové směsi bude použit autodomíchávač TATRA T 815. 

Pro přepravu bednění a ocelové výztuže bude použit nákladní automobil. 

 Sekundární doprava 9.3.2.2.

Pro práci s betonem bude zapotřebí čerpadlo s hydraulickým ramenem 

SCHWING S 43 S X. Pro dopravu oceli a prvků bednění bude zapotřebí jeřábu 

LIEBHERR 81 K. Menší kusy materiálu přepravujeme po stavbě ručně, na kolečkách 

nebo pomocí kladky.  

 Skladování 9.3.2.3.

Bednicí materiál bude skladován na volných plochách staveniště, uložen 

na dřevěných hranolech. Menší části pak budou skladovány v uzamykatelných buňkách 

na staveništi. Výztuž bude skladována na suché, zpevněné ploše staveniště a bude 

proložena proklady. 

 PRACOVNÍ PODMÍNKY 9.4.

 VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 9.4.1.

Zařízení staveniště je projektováno a je v takovém stavu, aby vyhovovalo 

obecným pracovním podmínkám všech pracovníků. Staveniště je oplocené, materiál 

a nářadí jsou chráněny proti krádeži v uzamykatelných buňkách. Hygiena na staveništi 

je zajištěna sanitárním kontejnerem a mobilním WC. Pracovníci musí být vybaveni 
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ochranným oděvem, helmou, vestou, brýlemi a vysílačkou pro komunikaci 

se strojníkem jeřábu.  

 KLIMATICKÉ PODMÍNKY A VLIVY 9.4.2.

Pracovní doba je určena od 6:00 do 15:00 s polední hodinovou pauzou. Veškeré 

práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí 

dojít k rozbahnění ani jiným změnám pracovní plochy. Stavba bude osvětlena v případě 

prací v pozdních hodinách. Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před 

započetím prací. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací 

je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících.  

Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP (zaměstnavatelem). Podrobné 

předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých vyhláškách, státních 

normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu 

respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit.  

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a je zpevněná. 

Přípojka plynu je ukončena v hlavním uzávěru plynu (HUP) v pilíři v blízkosti objektu, 

přípojka elektrického nízkého napětí (NN) je ukončena v elektroměrné skříni v blízkosti 

objektu. Základní hygienické podmínky budou zajištěny sanitárním 

kontejnerem, mobilním WC a převlékárnou pro zaměstnance. Elektrická energie bude 

zajištěna provizorním vedením v blízkosti staveniště spolu s vedením pitné vody.  

Celé staveniště bude oploceno systémovými dílci do výšky 2 m, aby bylo 

zamezeno přístupu nepovolaným osobám. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná 

plocha, kde bude docházet k mechanickému očištění vozidel vyjíždějících z prostoru 

stavby, aby nedocházelo ke znečištění okolních komunikací. Uložení materiálu bude 

tak, aby nedošlo k jeho poškození a ohrožení životního prostředí. Likvidaci odpadu 

zajistí zhotovitel stavby, na drobný odpad budou zajištěny odpadní kontejnery. Zbylý 

odpad bude odvezen na skládky popřípadě zlikvidován přímo na pracovišti.  
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 VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 9.5.

 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 9.5.1.

Kontrola staveniště vždy po dokončení jednotlivých procesů. 

Vytyčení všech budoucích rohů, spojů a otvorů stropní konstrukce, 

které se zakreslí na bednicí desky. 

 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ  9.5.2.

Bednění stropu je navrženo ze systémového bednění PERI MULTIFLEX. 

Bednění stropu se zahajuje vždy v rohu konstrukce. Stojky jsou rozestavěny od stěn 

max. 250 mm, aby při pokládání sekundárních nosníků nevznikal příliš velký moment 

a nebezpečí pádu. Ke zřízení bednění je zapotřebí minimálně dvou pracovníků. 

Schéma bednění je zpracováno v příloze č. 11.  

 Nasazení hlavy na stojku 9.5.2.1.

Nejdříve je nutné si na stojky nasadit křížové popřípadě přímě hlavy. Nasadí 

se a zajistí západkovým rychlouzávěrem. 

 

 

 

 

 

 

 Stojky s křížovou hlavou 9.5.2.2.

Stojky se staví pouze na rovný a únosný podklad. Hlavní stojky je nutné zajistit 

pomocí trojnožky. Nejdříve se rozestaví trojnožky dle schématu v daných vzdálenostech 

 
Obr. 9. 1 Nasazení hlavy stojky (převzato z [41]) 
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Obr. 9. 3 Osazení primárního nosníku (převzato z [43]) 

 

od sebe. Trojnožky umístěné na okrajích konstrukce jsou opatřeny stabilizátory proti 

vnějším vlivům – náraz, vlivy větru a vlastní stabilizaci.  

MP350 stojky disponují zabudovaným metrem. Výška se nastaví s ohledem 

na navýšení o vlastní výšky nosníků a desky na 2,7m a zajistí zpětným otočením matice 

proti pohybu.  

Místo umístění stojek se před samotnou montáží bednění vyznačí sprejem 

na betonovou plochu podle projektové dokumentace. Výška všech podlaží nepřesahuje 

3 m, proto pro stabilizaci stojek postačí pouze trojnožky a není nutné umisťovat 

eliminační rámy. 

 

 

 

 

 Primární nosníky 9.5.2.3.

Nasazování primárních nosníků na hlavy stojek je nutné provádět ve dvou lidech 

a při jejich ukládání dodržovat přesah. Překlopení se zabrání stykováním dvou nosníků 

minimálně 300 mm. Při samotném ukládání používáme montážní vidlici. Do křížové 

hlavy je možné zasadit jeden nebo dva nosníky, které tím jsou zajištěny proti 

překlopení. 

Obr. 9. 2 Stojka s trojnožkou (převzato z [42]) 
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 Sekundární nosníky 9.5.2.4.

Sekundární nosníky se osazují hned v následujícím kroku se stejnými 

konstrukčními principy. Sekundární nosníky je nutné uspořádat tak, aby vždy konce 

bednicích desek a jejich spáry ležely přímo na nosníku. 

 

 Zajištění bednění 9.5.2.5.

Po obvodu bednění je nutné vytvořit zábranu proti výtoku betonu. Je možné 

použít systémový dílec, který se pomocí spínací tyče ukotví do otvorů, které zůstaly 

po spínání při betonáži stěn. Tento dílec zároveň slouží jako ochrana proti pádu z výšky. 

Je možné k dílci přikotvit sloupky zábradlí. Při kotvení se mezi betonovanou desku 

stropu a dílec vkládá bednicí překližka.  

 Pokládka bednicích desek 9.5.2.6.

Bednicí desky se základním rozměrem 2,5m x 0,5m se pokládají s ohledem na 

projektovou dokumentaci a přibíjí se k nosníkům pomocí hřebíků kvůli utěsnění, 

nežádoucímu překlopení a posunutí v rovině. Nosníky je třeba zdvojovat v místech, 

kde by vznikala příliš dlouhá konzola desky. Doměrky nebo odřezky se řeší 

dle projektové dokumentace. Při pokládce desek je nutné dodržovat předpisy BOZP, 

aby nedošlo k případným zraněním. Po provedení pokládky je nutné ověřit rovinnost 

a polohu bednění pomocí nivelačního přístroje a bednicí desky nastříkat separačním 

 

Obr. 9. 4 Osazení sekundárních nosníků (převzato z [44]) 
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prostředkem, který slouží k snadnějšímu očištění bednicích prvků po odbednění. 

Po použití přípravku je nutné dbát opatrnosti, jelikož hrozí nebezpečí uklouznutí. 

 

 Mezilehlé stojky 9.5.2.7.

Mezilehlé stojky je nutné opatřit přímými hlavami, poté se zavěsí v rozestupu 

na primární nosník. Vytočí se na požadovanou délku a zajistí. Po dokončení tohoto 

kroku může dojít k zatížení bednění. 

 

 ARMOVÁNÍ 9.5.3.

Výztuž se naváže přímo do bednění podle výkresu statika. Bude opatřena 

plastovými distančními podložkami v 800 mm vzdálenostech, aby bylo dodržené krytí 

výztuže 50 mm. Podélné výztuže budou dodány z již naohýbané oceli B500B. Poloha 

 

Obr. 9. 5 Pokládka desek (převzato z [45]) 

 

Obr. 9. 6 Umístění mezilehlých stojek (převzato z [46]) 
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horní výztuže bude zajištěna pomocí UTH distančních pásů, které budou umístěny mezi 

pokládkou spodní a horní výztuže. 

 BETONÁŽ 9.5.4.

Čerstvý beton bude dopraven na staveniště autodomíchávačem. Na místo 

uložení bude dopravován pomocí čerpadla. Při ukládání betonu na místo nesmí dojít 

k posunutí výztuže ani k její deformaci. Musíme dbát opatrnosti, aby nedošlo 

k poškození bednění nebo jeho částí. Kontrola tloušťky stropu bude prováděna 

při betonáži pomocí laseru, který bude umístěn na překližce v místě schodišťového 

prostoru. Při ukládání čerstvého betonu budou dělníci provádět vibrování vibrační 

lištou. Povrch betonu se nakonec zahladí dřevěným hladítkem.  

 TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA 9.5.5.

Po ukončení betonáže a vibrování nastává technologická pauza pro zatvrdnutí 

betonu, poté je možné pokračovat v provádění prací na svislých konstrukcích. 

Částečně odbednit strop je možné po dosažení 70% pevnosti s ohledem 

na klimatické podmínky a vyjádření statika. 

 Výpočet doby odbednění je zpracován v příloze č. 12. 

 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ 9.5.6.

Odstranění bednění probíhá v opačném směru než jeho zřizování. Opět 

je zapotřebí minimálně dvou pracovníků. 

Bednění musíme odstraňovat takovým způsobem, aby nedošlo k poškození 

odbedňovaných ploch konstrukce a byl vyloučen vznik nežádoucích napětí.  

Nenosné bednicí části, jako jsou bednění čel, může být odbedněn při dosažení 

takové pevnosti, aby nedošlo k porušení povrchu a hran konstrukce. 
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 Odstranění mezilehlých stojek  9.5.6.1.

Odstranění bednění se zahajuje odstraněním mezilehlých stojek, které uložíme 

do palety. Při následném použití stojek pro další bednění není nutné sundávat hlavy 

ze stojek, ale můžeme je ponechat. 

 

 Spouštění stojek s křížovou hlavou 9.5.6.2.

V dalším kroku je nutné pomocí kladiva spustit všechny stojky s křížovou 

hlavou o minimálně 4 cm.  

 

Obr. 9. 7 Odstranění mezilehlých stojek (převzato z [47]) 

 

Obr. 9. 8 Spouštění stojek s křížovou hlavou (převzato z [48]) 
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 Odstranění sekundárních nosníků 9.5.6.3.

Dále odstraníme sekundární nosníky, nejdříve pomocí montážní vidlice nosníky 

sklopíme, poté je vyjmeme a uložíme do palety. Nosníky, které se nacházejí pod spojem 

bednicích desek, zůstávají na místě.  

 

 Odstranění bednicích desek 9.5.6.4.

Odstraníme bednicí desky a zbylé sekundární nosníky, které doposud desky 

podpíraly.  

 

 Opětovné podstojkování desky 9.5.6.5.

Po odbednění stropu je nutné strop, který budeme využívat a tím zatěžovat, 

podstojkovat v místech, nad kterými budou umístěny trojnožky dalšího bednění.  

 

Obr. 9. 9 Odstranění sekundárních nosníků (převzato z [49]) 

 
Obr. 9. 10 Odstranění bednicích desek (převzato z [50]) 
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Na opětovné podstojkování použijeme mezilehlé stojky, z kterých sundáme 

přímou hlavu, která slouží k zavěšení stojky na nosníky. 

 OŠETŘENÍ PO BETONÁŽI 9.5.7.

Stropní konstrukce bude opatřena textilní fólií a denně zalévaná vodou. 

V případě vysokých teplot se budou první čtyři dny zalévat 2 x denně.  

 JAKOST A KONTROLA KVALITY 9.6.

 VSTUPNÍ KONTROLA 9.6.1.

 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 9.6.2.

 VÝSTUPNÍ KONTROLA  9.6.3.

Podrobnější popis viz samostatná kapitola č. 13. 

  

Obr. 9. 11 Mezilehlá stojka bez přímé hlavy (převzato z [51]) 
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 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ 9.7.

Na provádění prací vodorovných konstrukcí bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí. 

Ten bude dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby materiálu, 

hutnění a bezpečnost na pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané 

práce, smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Dále bude 

dohlížet, aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno pravidelně 

každý den a bude stvrzeno ve stavebním deníku. 

 VÝČET PRACOVNÍKŮ 9.7.1.

1 x vedoucí čety (tesař) vyučen nebo vystudovaný (s nejvyšším vzděláním) 

5 x tesař vyučen v oboru, praxe 2 roky, průkaz na obsluhu 

řetězové pily 

1 x vedoucí čety (vazač) vyučen nebo vystudovaný (s nejvyšším vzděláním) 

5 x vazač vyučen v oboru, praxe 2 roky 

1 x vedoucí čety (betonář) vyučen nebo vystudovaný (s nejvyšším vzděláním) 

5 x betonář vyučen v oboru, praxe 2 roky 

řidiči autodomíchávače proškolen, oprávnění k řízení sk. C+E, profesní ŘP 

obsluha jeřábu proškolen, oprávnění k řízení sk. C+E, profesní ŘP 

obsluha čerpadla proškolen, oprávnění k řízení sk. C+E, profesní ŘP 

 STROJE, PŘÍSTROJE A POMŮCKY 9.8.

 STROJE 9.8.1.

TATRA T 815  Přepravní objem   9 m3 

     Hmotnost    32 000 kg 

Max. rychlost    90 km/h 
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SCHWING S 43 S X  Vertikální dosah  42,6 m 

    Horizontální dosah  38,1 m  

    Dopravní potrubí  DN 125 

    Dopravované množství 130 m3/h 

    Tlak betonu   85 bar 

LIEBHERR 81 K  Maximální výška háku 40,4 m 

    Maximální nosnost  6 000 kg 

    Maximální vyložení  45 m 

    Únosnost při max. vyložení 1 400 kg 

DAF AE 85 XF  Boční dosah   7 500 mm 

    Výška dosahu   9 000 mm 

    Nosnost vozidla  9 t 

    Délka ložné plochy  7 000 mm 

 PŘÍSTROJE  9.8.2.

ENAR QZH   Šířka lišty   2 000 mm 

    Motor    4 - takt 

    Palivo     benzín 

  NÁŘADÍ 9.8.3.

Motorová pila, AKU vrtačka s příklepem, ruční úhlová bruska, kladivo, 

armovací kleště, sekera, sada klíčů, zednická lžíce, ocelová hladítka, stahovací latě, 

lopata. 
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 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 9.8.4.

Nivelační přístroj, měřičské latě, hranol, výtyčky, vodováha, svinovací metr. 

 POMŮCKY BOZP 9.8.5.

Pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, pracovní rukavice, ochranné brýle, 

reflexní vesta, přilba, respirátor. 

Provázky délky 50 m, prodlužovací kabely, světlomety, stojany na vyvěšení 

kabelů a světel. 

Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky 

o bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 

 BOZP 9.9.

 PRÁVNÍ PŘEDPISY 9.9.1.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti   ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

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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 OBECNÉ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ 9.9.2.

STAVENIŠTĚ 

Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob drátěným plotem 

výšky 2 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na přilehlé stávající komunikace 

a prostory. Oplocení nesmí nijak zasahovat do komunikací a pozemků a nesmí narušit 

plynulost dopravy. Vjezd na staveniště bude umožněn vjezdovou bránou. Staveniště 

musí být označeno značkami zákaz vstupu nepovolaných fyzických osob a zákaz vjezdu 

mimo vozidel stavby a rezidentů. Přilehlá stávající komunikace musí být opatřena 

značkou snížení rychlosti a doplňkovou značkou vjezd a výjezd vozidel stavby.  

Na staveništní komunikaci platí maximální rychlost 10 km/h, která musí být 

dodržena. Vozidla pohybující se po staveništní komunikaci nesmí svým pohybem 

ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti.  

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena 

a provedena tak, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru. Fyzické osoby musí být 

dostatečně chráněny proti zásahu elektrickým proudem. Hlavní vypínač elektrického 

zařízení musí být umístěn na snadno dostupném místě, musí být zabezpečen proti 

neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 

zdržující se na staveništi.  

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví pracovníků na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů nebo 

nevyhovujícího technického stavu stroje.  

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  

 MONTÁŽNÍ PRÁCE 9.9.3.

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 

pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, 
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aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 

bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí.  

Pracovníci musí při provádění montážních prací používat montážní 

a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. Místo 

kotvení úvazů určuje vedoucí pracovník přímo na staveništi.  

Montážní a bezpečnostní prostředky sloužící k zajištění bezpečnosti pracovníků 

při provádění montážních prací, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit 

před zahájením prací.  

Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích 

prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo 

být provedeno bezpečně. 

Při odebírání prvků ze skládky materiálu musí být zajištěno bezpečné skladování 

zbývajících prvků.  

Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemisťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemisťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, 

přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, 

pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zvedacího mechanismu.  

Při manipulaci s břemenem se fyzické osoby musí nacházet v bezpečné 

vzdálenosti od přepravovaného prvku. Teprve po jeho ustálení mohou pracovníci 

provádět osazení a montáž. Po zajištění a osazení se může prvek odepnout od závěsu 

zdvihacího mechanismu jeřábu. 

Vazači břemen a ostatní pracovníci musí být opatřeni reflexní vestou 

pro zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví. Vazači břemen musí mít platné 

vazačské zkoušky. Odpovídají za kvalitu a provedení úvazů prvků.  

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

strojů. 
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 PRÁCE VE VÝŠKÁCH 9.9.4.

Při montáži bednění stropu a jeho následném armování a betonáži se pracovníci 

po tomto bednění mohou pohybovat, avšak volný okraj musí být zajištěn osazením 

ochranné konstrukce proti pádu z výšky. Tato konstrukce musí být vhodně uspořádána, 

dostatečně vysoká a pevná k zabránění pádu nebo zachycení pracovníků. Horní prvek 

bednění musí být ve výšce minimálně 1100 mm, střední prvek zábradlí v minimální 

výšce 550 mm a u podlahy musí být umístěna zarážka o minimální výšce 150 mm. 

Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů pracovníků při jejich 

zachycení. Volné prostory uvnitř objektu musí být zajištěny kvůli případnému pádu 

materiálu nebo nářadí.  

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, případně skladovány 

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození během práce i po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí a uložení drobného 

materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 9.9.4.1.

Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit.  

 Ohrožený prostor 9.9.4.1.1.

Šířka ohroženého prostoru pod prováděnými pracemi nebo v jejich okolí. 

Práce ve výšce od 3 m do 10 m   1,5 m 

Práce ve výšce od 10 m do 20 m  2 m 

Práce ve výšce od 20 m do 30 m   2,5 m 

Práce ve výšce nad 30 m    0,1*výška objektu 
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 Přerušení práce ve výškách 9.9.4.2.

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 

prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 

nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 

Čerstvý vítr o rychlosti na 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky a při použití závěsu 

na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti 

nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf). 

Dohlednost v místě práce menší než 30 m. 

Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C. 

 MOŽNÁ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ 9.9.5.

 Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. 9.9.5.1.

 Obecné požadavky na obsluhu strojů 9.9.5.1.1.

Riziko  Nesprávná manipulace s pracovními stroji.  

Řešení  Obsluha stroje je seznámena s místními provozními 

a manipulačními podmínkami a vlastní oprávnění na manipulaci s pracovním strojem. 

 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 9.9.5.1.2.

Riziko  Porucha přepravního výsypného zařízení.  

Řešení  Řidič dbá na to, aby se se strojem pracovalo v souladu 

s jeho návodem k použití. 

 Čerpadla směsi a strojní omítačky 9.9.5.1.3.

Riziko  Nadměrné namáhání bednění. 
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Řešení  Dopravníky pro čerstvý beton musí být vedeny 

tak, aby nezpůsobily přetížení bednění.  

Riziko  Zranění osob při přepravě čerstvého betonu. 

Řešení  Vyústění potrubí na čerpací směsi musí být zajištěno.  

Riziko  Zranění při nesprávném užívání.  

Řešení  Strojní zařízení nesmí být rozebíráno ani čištěno pod tlakem. 

Pro dopravu musí být volný příjezd, žádné nadměrné couvání.  

Riziko  Zničení čerpadla čerstvého betonu. 

Řešení  Při použití se nesmějí přehýbat hadice, manipulace se spojkami, 

ručně přemisťovat hadice potrubí, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného 

prostoru koncovky hadice.  

 Vibrátory  9.9.5.1.4.

Riziko  Zranění při ruční práci s vibrátory. 

Řešení  Přívod k vibrátoru s ruční prací musí být méně než 10 m, 

vynoření a ponoření vibrátoru se může pouze za chodu.  

 Zabezpečení strojů při ukončení nebo přerušení činnosti 9.9.5.1.5.

Riziko  Samovolný pohyb stroje a pracovního zařízení. 

Řešení  Dostatečné zajištění proti samovolnému pohybu stroje 

a spuštěním pracovního zařízení na zem.  

 Příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  9.9.5.2.

 Skladování a manipulace s materiálem 9.9.5.2.1.

Riziko  Znehodnocení materiálu, zajištění stability, sesuv hmot. 

Řešení  Skladování dle podmínek daných výrobcem, sypké hmoty 

skladovány v pytlích na paletách nejvýše do 3 m a zabezpečeny stěnami proti pádu. 
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 Bednění 9.9.5.2.2.

Riziko  Špatně zhotovené bednění. 

Řešení  Před začátkem betonářských prací musí být dostatečně 

zkontrolováno bednění a jeho únosnost. 

 Přeprava a ukládání čerstvého betonu 9.9.5.2.3.

Riziko  Nedorozumění mezi obsluhou čerpadla a dalšími pracovníky.  

Řešení  Musí být dána signalizace před čerpáním čerstvého betonu 

do bednění, aby nedošlo ke zranění osob.  

 Odbedňování 9.9.5.2.4.

Riziko  Vstup nepovolaných osob, zranění osob.  

Řešení  Nutno zabránit vstupu nepovolaných osob, aby nedošlo k jejich 

zranění. Při odbedňování je nutné dávat použité bednění na místo k tomu určené, aby 

nedošlo k úrazu.  

 Příloha č. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 9.9.5.3.

 Zajištění proti pádu z technické konstrukce 9.9.5.3.1.

Riziko  Pád z výšky. 

Řešení  Ochrana proti pádu je zajištěna přednostně pomocí prostředků 

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce (např.: ochranná 

zábradlí, poklopy) 

Riziko  Propadnutí otvorem. 

Řešení  Nutno zajistit aby otvory v podlaze, jejichž půdorysné rozměry 

přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající 

únosnosti a zajištěny proti posunutí. Nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 

technickým prostředkem ochrany proti pádu - zábradlím nebo ohrazením. 
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 EKOLOGIE - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 9.10.

V průběhu stavby musíme zajistit snížení prašnosti – kropením. 

Likvidaci odpadů vytvořených výkopovými pracemi či vytyčováním (přítomnost 

kontejneru na stavbě). 

Likvidaci nadbytečné odtěžené zeminy (odvozem na skládku). 

Na stavbě musí být zajištěn v blízkosti hydrant v případě požáru a hasicí přístroj 

přímo na stavbě a v buňkách na staveništi.  

Katalog odpadů – Stavební odpady 17 05 04 Zemina a kamení. 

Katalog odpadů – katalogové číslo 03 03 01 Odpadní dřevo a kůra. 

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

Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů. 

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. 

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

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

a vibrací. 

 MOŽNÁ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ 9.10.1.

 Zákon č. 185/2001 Sb. 9.10.1.1.

Riziko  Únik oleje, únik pohonných hmot. 

Řešení  Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů 

a jiných látek. Pro zachycení případných úniků pod vozidla a stroje umístíme dostatečně 

velkou nádobu. Pro jistotu nádobu ještě zatížíme proti případnému odlétnutí. Pokud 

k úniku přeci jen dojde, musí dojít k dostatečnému odebrání zeminy a k její likvidaci.  

Riziko  nekontrolovaný pohyb vozidel a strojů.  
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Řešení  Za kola vozidel a strojů umístíme překážku, která zabrání jeho 

pohybu.  

Riziko  Nadměrný hluk.  

Řešení  Dodržování snížené hladiny hluku nad 65 dB od 22:00 do 6:00. 

Riziko  Znečištění pozemní komunikace.  

Řešení  Při výjezdu na pozemní komunikaci nesmí docházet k jejímu 

znečištění, proto při výjezdu ze staveniště musí pomocní pracovníci očistit kola 

nákladních automobilů tlakovou vodou.  

Riziko  Odpad – obaly plastové, papírové od pytlů, nátěrů, beton, výztuž.  

Řešení  Odpad vzniklý během výstavby je umisťován do kontejnerů 

dle jejich materiálu (papír, plast,…), které se nacházejí na staveništi a jsou pravidelně 

odváženy na skládku nebezpečných odpadů, nebo na recyklaci.  

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 

budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud by k úniku 

došlo, bude o této skutečnosti proveden záznam a bude se tento problém neprodleně 

řešit. Odpady budou uloženy do přistavěných kontejnerů a odvezeny na skládku. 

Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob 

jeho likvidace. 

Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního 

prostředí č.381/2001Sb. 

 

Tab. 9. 1 Tabulka odpadů (převzato z [16]) 
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V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících 

nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být 

použita firma, která tento souhlas vlastní. 

Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání 

s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti 

původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona 

č. 185/2001 Sb.). Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 

Zemina ze stavby bude vyvezena a uskladněna, výkopek zeminy také. 

 LITERATURA 9.11.

Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  

Nařízení vlády 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací“ 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky“  

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. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

přednášky Ing. Radka Kantová 
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 VSTUPNÍ KONTROLY 10.1.

 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 10.1.1.

Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace 

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho novele 

225/2017 Sb. Dokumentace musí být v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová 

dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou. Dokumentace musí být 

odsouhlasena projektantem a investorem. Dále se kontroluje správnost a úplnost dalších 

dokumentů jako jsou technické zprávy a technologické předpisy. 

 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI STAVENIŠTĚ 10.1.2.

Kontrolují se zpevněné plochy staveniště, poloha staveniště, funkčnost všech 

prvků staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných a rozvodných míst elektřiny 

a vody. Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob a také je-li 

řádně označeno. Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště 

a technickou zprávou zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí být 

v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O převzetí staveniště 

provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 10.1.3.

Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí každý den realizace 

projektu. Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální 

a maximální teplota, viditelnost) do stavebního deníku. Změna klimatických podmínek 

mimo přípustné meze ovlivní průběh výstavby (např. betonáž se zimními opatřeními). 

Omezující podmínky jsou uvedeny v technologickém předpisu. 

 VSTUPNÍ KONTROLA ČERSTVÉHO BETONU 10.1.4.

Při každé dodávce čerstvého betonu  zkontroluje stavbyvedoucí dodací 

list (zejména pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň 
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konzistence). Dále je kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat 

s projektovou dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1.  

Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m
3
, 

betonu z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí 

zkoušky. 

 Kontrola konzistence čerstvého betonu pomocí 10.1.4.1.

Zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 

Zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 

Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 

 Kontrola zhutnitelnost 10.1.4.2.

Stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 

 Kontrola objemové hmotnosti 10.1.4.3.

Objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 

 Kontrola obsahu vzduchu 10.1.4.4.

Tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 

 Kontroly krychelnými zkouškami 10.1.4.5.

Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu 

vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, 

na kterých se po 28 dnech provádí měření. 

Pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 

Pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 

Pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
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Objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 

Hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 

 VSTUPNÍ KONTROLA VÝZTUŽE 10.1.5.

Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze 

zabudovávat betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být 

potvrzena hutním atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo 

k zakřivení a deformaci výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže.  

Před ukládáním výztuže je nutné ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi 

(např. okartáčováním).  

Dále je nutné zkontrolovat zda druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají 

projektové dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. 

Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Každý 

výrobek musí být jednoznačně identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky se musí 

použít podle předpisu v prováděcí specifikaci. Na povrchu výztuže nesmějí být 

uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 

beton nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné.  

Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí 

výztuže. Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost 

a ochranu proti korozi jako beton v konstrukci. 

 VSTUPNÍ KONTROLA BEDNĚNÍ 10.1.6.

Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy 

materiálu dle projektové dokumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost 

a neporušenost jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění 

betonových konstrukcí. 
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 KONTROLA SKLADOVÁNÍ VÝZTUŽE 10.1.7.

Na skládce je nutné ukládat betonářskou ocel na zpevněnou suchou plochu 

na podložky odděleně podle druhů a průměrů s viditelným označením štítkem.  

 KONTROLA PŘEDCHOZÍCH PRACÍ 10.1.8.

Během této kontroly je nutné zkontrolovat shodu polohy svislých konstrukcí 

s projektovou dokumentací. Tuto kontrolu provádí geodet za účasti stavbyvedoucího 

a technického dozoru. Dále je nutné kontrolovat úplnost a neporušenost svislých 

konstrukcí. Následují kontroly rovinnosti dle ČSN EN 13 670 a pevnosti betonu 

dle ČSN 73 1373.  

Kontrolujeme, zda svislé konstrukce jsou provedeny v souladu s platnými 

normami. Přesnost provedení nosných stěn: 5 mm od projektového tvaru při měření 2 m 

latí. Kontrola rovinnosti se provádí nataženým provázkem z rohu do rohu po celé délce. 

Dále kontrolujeme tloušťku konstrukcí a pravoúhlost místnosti (úhlopříčky). Kontroluje 

se svislost (pomocí olovnice, dovolená odchylka je ± 10 mm na podlaží), vodorovnost 

spár (vodováhou, dovolená odchylka je ± 20 mm/10 m délky), tloušťka zdiva (dovolená 

odchylka je ± 10 mm) a provázání (dovolená odchylka je ± 10 mm). 

 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 10.2.

 KONTROLA BEDNĚNÍ DESKY 10.2.1.

Bednění musí být zbaveno veškerých nečistot a natřít odbedňovacím nátěrem. 

Při zhotovení bednění je nutno dbát na technologický předpis výrobce. Výšková úroveň 

bednění se musí shodovat s projektovou dokumentací. Mezní odchylky bednění jsou 

uvedeny v již neplatné normě ČSN 730210-2. 

Vodorovnost bednění dle překlenutého rozponu do 4m ± 6 mm, do 8m ± 8 mm, 

do 16m ± 15 mm. 

Nesmí být zapomenuty prostupy dle projektové dokumentace, za použití 

dřevěného bednění. 
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 KONTROLA VYZTUŽOVÁNÍ DESKY 10.2.2.

Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru 

investora je zkontrolováno armování. Výsledky kontroly musí být zapsány 

do stavebního deníku.  

 Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670 10.2.2.1.

Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 

Dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek) 

Není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami  

Je-li výztuž svázaná a zabezpečena proti posunutí 

 

 

  

Tab. 10. 1 Poloha výztuže (převzato z [17]) 

Tab. 10. 2 Odchylky výztuže (převzato z [18]) 
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 KONTROLA BETONÁŽE DESKY 10.2.3.

Betonáž se neprovádí při teplotě povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý 

beton je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Pro hutnění se využívá 

ponorných nebo lištových vibrátorů. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá 

výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích 

dovolených odchylek krytí. Při zhutnění nesmí dojít k vyloučení cementového mléka 

na povrch. 

 KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ A ODBEDNĚNÍ  10.2.4.

 Důvody ošetřování betonu 10.2.4.1.

Minimalizování plastického smršťování. 

Zajištění dostatečné pevnosti povrchu. 

Zajištění dostatečné trvanlivosti povrchové vrstvy. 

Ochrana před škodlivými vlivy počasí. 

Ochrana před otřesy a nárazy. 

Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. Beton je potřeba 

zajistit proti nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, 

která se udržuje vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu jeho pevnosti 

na 5MPa. 

 Vady a poruchy vzniklé dřívějším a špatným odbedněním 10.2.4.2.

Poškození povrchu při odbedňování. 

Beton není schopen přenést zatížení. 

Vznik odchylek mimo možné tolerance. 

Při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

zatížení konstrukce, a také musí být zajištěna jeho stabilita. Dřívější odstranění bednění 

popřípadě demontáž některých stojek musí být zkonzultována se statikem.  
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 VÝSTUPNÍ KONTROLY 10.3.

 KONTROLA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI 10.3.1.

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora 

za přítomnosti geodeta. Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí 

s projektovou dokumentací. Velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší 

než dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu 

v provozním stavu. Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 13670. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 10. 3 Dovolené odchylky pro povrchy a hrany (převzato z [19]) 
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 KONTROLA POVRCHU BETONU  10.3.2.

Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, 

zda na něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje 

celistvost povrchu. 

 KONTROLA PEVNOSTI BETONU 10.3.3.

Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 

Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

Zkušební vzorek se odebere minimálně 3x za dobu betonování přibližně 

po 0,3 m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného 

pro zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) 

a zhutní se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem 

s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 

ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C±5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 

Tab. 10. 4 Geometrická přesnost (převzato z [20]) 
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3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody 

o teplotě 20°C±2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 

95 % a teplotě 20°C±2°C. 
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 OBECNÉ INFORMACE 11.1.

V této kapitole je zpracován návod na údržbu a užívání stavby, který by měl 

sloužit investorovi k získání informací o fungování objektu a také o jeho údržbě. 

V návodu jsou zpracovány hlavní části objektu jejich způsoby užívání a případná 

údržba. 

Návod na údržbu a užívání stavby je zpracován v příloze č. 14 – Návod 

na údržbu a užívání stavby. 
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 OBECNÉ INFORMACE 12.1.

Plán BOZP na provádění stavby je zpracován v příloze č. 15 – Plán BOZP. 
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 OBECNÉ INFORMACE 13.1.

V této kapitole je zpracována změna užívání části objektu. Jedná se o změnu 

užívání jedné bytové jednotky pro využívání jako stomatologická ordinace.  

Změna užívání je zpracována v příloze č. 16 – Změna užívání části objektu. 
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 OBECNÉ INFORMACE 14.1.

Hluková studie je zpracována na provádění základových konstrukcí a je zde 

řešen vliv hluku na okolní výstavbu.  

Hluková studie je zpracována v příloze č. 17 – Hluková studie. 
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 ZÁVĚR 15.1.

Výstupem mé diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby 

komplexu bytových domů v Liberci. Obsahem diplomové práce je návrh objektového 

časového a finančního plánu, zařízení staveniště a jeho časový a finanční plán, časový 

harmonogram výstavby objektu SO 08 a bilance nasazení pracovníků, kontrolního a 

zkušebního plánu, návodu na údržbu a užívání stavby, plánu BOZP, změny užívání části 

objektu a hlukové studie. 
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