
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu 

Polyfunkčního domu Sokolská 5. V rámci diplomové práce je zpracována souhrnná 

technická zpráva, zpráva zařízení staveniště a výkresy pro jednotlivé etapy. Pro provádění 

hydroizolace spodní stavby a železobetonový monolitický skelet jsou zpracovány 

technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány. V rámci této práce je dále řešen 

objektový časový a finanční plán, nasazení strojů a mechanismů a bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. Pro hlavní stavební objekty je zpracován položkový rozpočet a podrobný 

časový plán. Součástí této práce je i výpočet prostupu tepla obálkou budovy. 

Klíčová slova 

stavebně technologický projekt, polyfunkční dům, železobetonový monolitický skelet, 

hydroizolace spodní stavby, technologický předpis, zařízení staveniště, stroje a 

mechanismy, položkový rozpočet, časový a finanční plán, bezpečnost práce, kontrolní a 

zkušební plán, prostup tepla obálkou budovy 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is the elaboration of the building project of Polyfunkční 

dům Sokolská 5. In the course of the diploma thesis is elaborated a summary technical 

report, report of building site and drawings for individual stages. The implementation of 

the waterproofing of the base structure and the reinforced concrete monolithic skeleton 

are subject to technological regulations and control and test plans. In this work the object 

time and financial plan, the use of machines and mechanisms and health and safety at 

work are also solved. For the main building objects, an item budget and a detailed 

schedule are prepared. Part of this work is also the calculation of the heat transfer through 

the envelope of the building. 

 

Keywords 

building technology project, polyfunctional house, reinforced concrete monolithic 

skeleton, hydroinsulation of the underground structure, technological regulation, 

construction site equipment, machines and mechanisms, item budget, time and financial 

plan, work safety, control and test plan, heat penetration by building envelope 
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Úvod  

Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu 

Polyfunkčního domu Sokolská 5. Stavba je situována v blízkosti centra města Olomouc. 

Jedná se o šestipodlažní objekt s podzemními garážemi včetně jejich rozšíření v části 

dvora. 

Cílem diplomové práce je navržení optimálního postupu výstavby řešeného objektu a 

také zjištění časové náročnosti a objemu finančních nákladů realizace stavby. Práce řeší 

především vybrané části stavebně technologického projektu zadaných dílčích konstrukcí. 

Při zpracování jsem se zaměřil na realizaci hydroizolace spodní stavby a monolitického 

železobetonového skeletu. Součástí práce bude projekt zařízení staveniště, včetně 

výkresů zařízení staveniště, rozdělených do tří etap. Dále se budu zabývat časovým 

plánem výstavby včetně potřeby nasazení pracovníků a strojní mechanizace. Pro hlavní 

stavební objekty bude zpracován položkový rozpočet stavby. 

Závěrečná část práce bude věnována posouzení hlavních rizik z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a výpočtu prostupu tepla obálkou budovy. 
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B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku  

Staveniště se nachází na ulici Sokolské v Olomouci, na katastrálním území Olomouc 

město. Parcela nyní vytváří přerušení bloku budov. Na východní straně parcely je vjezd 

do areálu, který slouží také sousednímu domu Sokolská 7. Východně od parcely sousedí 

historický dům Sokolská 7 v historickém slohu. Na severu sousedí parcela částečně 

s parkovištěm a částečně s pozemkem Teplotechny. Západně parcela sousedí s prostorem 

vnitrobloku, který je ze strany ulice Sokolské tvořen budovou nevýrazného historického 

slohu a navazuje přes vnitřní dvůr na pozemek Teplotechny. Tento prostor není 

v současnosti nijak využíván, nachází se zde volně rostoucí zeleň. Jižní hranici pozemku 

tvoří ulice Sokolská.  

Povrch plochy staveniště tvoří zpevněná(asfaltová) vrstva. Nadmořská výška parcely 

je 214,85 m n. m. Plocha staveniště bude vymezena pomocí stávajícího a mobilního 

oplocení. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

Na staveništi byl proveden geologický a radonový průzkum. Výsledky těchto 

průzkumů jsou promítnuty do projektové dokumentace. Staveniště je území s 

archeologickými nálezy, a proto je nezbytné, aby veškerým zemním pracím předcházel 

záchranný archeologický výzkum. 

Geologický průzkum provedla firma Stavoprojekt Olomouc a. s.. V zájmovém území 

byly zjištěny do hloubky 1,9 m značně různorodé navezené materiály. Ve spodní části 

v hloubce 1,6 až 1,9 m se jedná o cihelné zdivo (patrně zbytky městského opevnění), které 

je překryto směsí stavedního odpadu (drcené kamenivo, cihly, zbytky asfaltových směsí, 

apod.). Podle ČSN 73 1001 se jedná o ulehlé stěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, třídy 

G3, symbol G-F, které obsahují stěrková zrna do cca 8 cm. Tyto navezené materiály patří 

podle ČSN 73 3050 do 3. třídy těžitelnosti, cihelné zdivo do 4. až 5. třídy těžitelnosti. 

Vzdledem k jejich značné různorodosti bude dle doporučení provedeno jejich odstranění 

z podloží základové spáry stavebního objektu. 

Ustálená hladina podzemní vody byla na pozemku v provedeném vrtu zjištěna 

v hloubce 2,45 m (212,40 m n. m.). Vrt se zavalil v hloubce 2,75 m. Jedná se o podzemní 

vodu napjatou, která je vázana na propustné fluviální sedimenty. Z důvodu hladiny 

podzemní vody bude spodní stavba izolována hydroizolačním souvrstvím Eurobent CS. 

Toto souvrství tvoří HDPE fólie a bentonitová těsnící rohož. 

Dále byl proveden radonový průzkum pozemku, při kterém byla změřena objemová 

aktivita radonu v půdním vzduchu. Tento průzkum zpracoval RNDr. Ivan Venclů, Šířava 

1295, 750 02 Přerov, IČ 69198888. Výsledkem tohoto měření bylo zařazení pozemku do 

oblasti s nízkým radonovým indexem. Veškeré konstrukce ve styku se zeminou budou 
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izolovány povlakovou hydroizolací od firmy Lineko –PEHD fólie tl. 1,0 mm, která tvoří 

dostatečnou ochranu proti pronikání radonu. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Po sousední ulici Sokolská vede tramvajová dráha. Navrhovaná stavba se tedy 

nachází v blízkosti nadzemního vedení NN 600 V. Nadzemní vedení nízkého napětí 

nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat 

minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je 

třeba dodržet vzdálenosti dle platné normy. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 

stranách dráhy 30 m od osy krajní koleje u tramvajových drah a vleček. Pro dráhu 

vedenou po pozemních komunikacích se ochranné pásmo nezřizuje. 

Při výstavbě budou respektována i ochranná pásma podzemních vedení sítí v ulici 

Sokolská a přes staveniště. 

Novostavba je situována v souladu s regeneračním plánem Městské památkové 

rezervace. 

d) poloha stavby vzhledem k záplavovému území poddolovanému území apod. 

Dané území se nenachází v záplavovém ani povodňovém území. Navržená stavba se 

nenachází na poddolovaném nebo jiném podobném území. 

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

poměry v území  

Stavba Polyfunkčního domu Sokolská 5 nebude mít vliv na okolní pozemky. 

Staveniště bude řádně oploceno. Výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn tak, aby nedošlo 

k negativním dopadům na okolí. 

Realizovaná stavba nebude mít výrazný vliv na odtokové poměry v území. V místech 

soustředěných odtoků budou použity bodové a pásové vpusti napojené na dešťovou 

kanalizaci. 

Odvodnění území je zajištěno napojením na kanalizaci. Po dokončení stavby budou 

dešťové vody odvedeny do kanalizace prostřednictvím retenční nádrže. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Netýká se dané stavby. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Pozemek se nenachází na území zemědělského půdního fondu ani na pozemku, který 

plní funkci lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  

Hlavní vstupy do objektu budou z ulice Sokolská. Pro osobní automobilovou dopravu 

bude objekt bude napojen stávajícím vjezdem z komunikace na ulici Sokolská. Parkování 
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bude zajištěno podzemními garážemi. Celkem bude k dispozici 27 stání pro automobily 

(1.PP 11 stání, v části dvora 16 stání) 

Budou provedeny krátké přípojky vodovodu, NTL plynu a el. energie ze stávajících 

veřejných rozvodů v ulici Sokolská. Kanalizační přípojka bude napojena z větve jednotné 

kanalizace vedené přes pozemek podél jeho východní hranice. Děšťová voda bude do 

kanalizace odvedena přes podzemní retenční nádrž umístěnou ve východní části 

staveniště. 

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

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. Pro výstavbu 

bude využívána i plocha chodníku na ulici Sokolská. Po dokončení stavby bude 

poškozený chodník opraven.  

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek  
Stavba je realizována jako polyfunkční dům. V 1.PP se nachází technické zázemí a 

parkovací stání, které je rozšířeno do části dvora. Přízemí tvoří komerční plocha pro 

obchod, v druhém podlaží objektu jsou prostory pro služby. Třetí, čtvrté a páté podlaží 

bude využito jako byty a ubytovací jednotky. V podkroví bude atelier s příslušenstvím. 

Zastavěná plocha  415 m2 

Užitková plocha  1612 m2 

Obestavěný prostor 8821 m3 

Výška stavby:   23,32 m (včetně podzemního podlaží)  

 

Celkový ubytovacích jednotek:   22 bytů 

Celkový počet parkovacích stání:  27  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Stavba se nachází na ulici Sokolské v Olomouci, na katastrálním území Olomouc 

město. Parcela nyní vytváří přerušení bloku budov. Na východní straně parcely je vjezd 

do areálu, který slouží také sousednímu domu Sokolská 7. Východně od parcely sousedí 

historický dům Sokolská 7 v historickém slohu. Na severu sousedí parcela částečně 

s parkovištěm a částečně s pozemkem Teplotechny. Západně parcela sousedí s prostorem 

vnitrobloku, který je ze strany ulice Sokolské tvořen budovou nevýrazného historického 

slohu a navazuje přes vnitřní dvůr na pozemek Teplotechny. Tento prostor není 

v současnosti nijak využíván, nachází se zde volně rostoucí zeleň. Jižní hranici pozemku 

tvoří ulice Sokolská. Naproti parcele přes ulici Sokolskou jsou stávající domy různé 

historické kvality. Fasády jsou tvořeny keramickým materiálem i zdobnou historizující 
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štukovou fasádou. Blok domů je ukončen rohovým domem se strohou fasádou bez 

historických souvislostí, který navazuje na ulici U hradeb. 

Urbanisticky je budova na parcele usazena v souladu s regulačním plánem. Hmota 

domu navazuje půdorysně i výškově na budovu na Sokolské ulici (na západ od parcely) 

a dotváří tak blok domů, který je přerušen pouze v prostoru vjezdu u domu Sokolská 7. 

V prostoru vjezdu bude postavena replika historické brány dle dochovaných dokumentů. 

Proporčně hmota budovy plynule navazuje na uliční frontu sousedních domů. Vzdálenost 

od domu Sokolská 7 je dána rozměrem historické brány, který je v návrhu plně 

respektován. Fasáda budovy koresponduje se sousedními budovami, a hlavně budovou 

Sokolská 7. Charakter oken je obdélníkový, orientovaný na výšku. V parteru objektu jsou 

výkladce pro budoucí komerční prostory. Pro fasádu budovy je použit keramický obklad. 

Hlavní vstup do budovy je navržen v západní části budovy, naproti ulice U hradeb. 

Z tohoto prostoru je přístupné komunikační jádro se schodištěm a výtahem. Původně 

navržený tvar sedlové valbové střechy se střešními okny doporučenými ve vyjádření NPÚ 

autor projektu nahradil střechou mansardovou s vikýřovými okny. Mansardový tvar 

střechu vizuálně sníží a změkčí, což je v tomto případě žádoucí. Dosáhne se tím též 

vhodné výškové vyváženosti domů č 3 – 5 – 7. 

Návrh parkovacích stání pod plochou dvora není v rozporu s platným podrobným 

územním plánem regenerace MPR, kde se určuje ozelenění celého dvora. Ve shodě s tím 

navrhuje investor upravit plochu dvora nad stropem suterénu s parkovacími stáními jako 

zelenou odpočinkovou plochu. 

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

řešení  

Jedná se o sedmipodlažní objekt se 6 nadzemními a 1 podzemním, přičemž dvě 

nejvýše položená podlaží jsou v podkroví budovy. Celková délka spodní stavby je cca 

25,0 metrů, šířka suterénu je cca 16,1 metrů. Přibližně obdélníkový půdorys nadzemních 

podlaží je 25,22x17,44 m. K objektu přiléhá vjezd do podzemních garáží, včetně jejich 

rozšíření pod parkem ze severní strany objektu s rozměry 22,55x16,34 m. 

Budova je technicky řešena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými 

sloupy, na kterých jsou uloženy ŽB stropní desky. Základové konstrukce jsou provedeny 

na vrtaných pilotách a základové desce tl.240 mm. Piloty jsou průměru 600 mm a 900 

mm. Piloty budou vyztuženy armokoši, které nejsou zataženy do základové desky. 

Suterén tvoří železobetonová vana. Obvodový plášť je řešen výplňovým zdivem YTONG 

s tepelnou izolací z minerálních vláken tloušťky 140 mm. Povrch uliční fasády je navíc 

dekorován obkladem cihlovými pásky. Nosnou konstrukci střechy tvoří tradiční dřevěný 

krov s prodlouženou stojatou stolicí, který je rozdělen zlomem mansardy v úrovni 

podlahy podkroví na dva sklony. Dolní část tvořící podkroví 5.NP má sklon 45° a horní 

část nad zlomem má sklon 30°. Krytina je černé barvy z plechových šablon 

kosočtvercového tvaru imitující historické šablony. Na zaatikový žlab je napojena šikmá 
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římsa o rozměru 300x450 mm. Rastr okenních otvorů je doplněn v některých mezilehlých 

plochách kontrastními prvky Fundermax, evokujícími svou barvou dřevěný materiál. 

Z důvodu, že střechy historických objektů na území MPR jsou tradičně prosvětlovány 

spíše jen vikýři, které jsou technicky vyspělejší a ověřené staletími používání, bylo 

přikročeno k variantě použití vikýřů. Na nosnou konstrukci vikýřů je proveden plný 

záklop, na který je nainstalována krytina z falcovaného plechu.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Polyfunkční dům bude využíván pro bydlení, obchod a služby. Hlavní vstupy do 

objektu budou z ulice Sokolská. Pro osobní automobilovou dopravu bude objekt bude 

napojen stávajícím vjezdem z komunikace na ulici Sokolská. Parkování bude zajištěno 

podzemními garážemi. Celkem bude k dispozici 27 stání pro automobily (1.PP 11 stání, 

v části dvora 16 stání).  

Přízemí tvoří komerční plocha pro obchod. V druhém podlaží objektu jsou prostory 

pro služby, konkrétně kadeřnictví, pedikůra, svatební salon a zubní ordinace. Třetí, čtvrté 

a páté podlaží bude využito jako byty a ubytovací jednotky. Celkem se zde nachází 22 

bytových jednotek. Byty jsou řešeny dispozičně jako 1+kk a 2+kk. V podkroví bude 

atelier s příslušenstvím. Přesun mezi jednotlivými podlažími je možný po schodišti nebo 

osobním výtahem s kapacitou až 13 osob. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Budova je navržena s ohledem na užívání 

stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba je vybavena výtahem. 

Obecné požadavky na výstavbu jsou v projektu zohledněny. 

Je nutno dodržet následující parametry: 

Vstupní dveře podle mají minimální šířku 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlových 

dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Všechny vstupy do budovy z chodníku 

ulice Sokolské budou mít max. výškový rozdíl 20 mm a vodorovná plocha musí být před 

vstupem mim rozměrů 1500 x 1500 mm, která však může mít v jednom směru sklon 2%. 

Prosklené dveře a prosklené stěny smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být 

chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (bezpečnostní sklo). Dále prosklené 

stěny a dveře, které budou zaskleny níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 

800 až 100 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí. 

Všechny dveře, kterými projíždí osoba na vozíku, budou na straně opačné závěsům 

opatřeny vodorovným madlem po celé šířce dveří ve výšce 800 až 900 mm nad podlahou. 

Zámek dveří k bytovým jednotkám musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy a 

klika nejvýše 1100 mm a horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od 

úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. V případě, že u dveří 

k bytům bude použit elektronický vrátný s akustickou signalizací, bude vybaven také 

signalizací optickou. 
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Stupnice prvního a posledního stupně každého schodišťového ramene bude výrazně 

kontrastně odlišená od okolí. 

Výtah bude vybaven prvky pro osoby pohybově, zrakově i sluchově postižené 

(ovladače vyčnívající nad povrch okolní plochy, vybaveny Braillovým písmem, splnění 

požadavků na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci  

U WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru zubní 

ordinace jsou dodrženy veškeré parametry dle ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny. 

Dveře jsou min. šířky 800 mm ven otevíravé opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800 

až 900 mm na straně opačné závěsům; zámek dveří odjistitelný zvenku; záchodová mísa 

v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny v případě kabiny bez využití asistence; mezi 

čelem mísy a zdaní stěnou je nejméně 700 mm. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Stavba splňuje všechny požadavky vyhl. č. 268/2009 o technických požadavcích na 

stavby. Stavba musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazu. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 

bezpenosti práce na stavbě a používání technických zařízení, zejména pak: nařízení vlády 

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

práci na staveništích, další související předpisy (technické normy, hygienické a provozní 

předpisy). Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích. 

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, 

revizí. Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat 

dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce. 

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů   

a) stavební řešení  

Členění stavby na objekty. 

Stavba nebyla členěna na samostatné objekty a je řešena jako jeden celek. 

Pro účely této práce je stavba rozdělena následovně: 

SO 01 Polyfunkční dům 

SO 02 Podzemní garáže v části dvora 

SO 03 Plynová přípojka 

SO 04 Vodovodní přípojka 

SO 05 Elektro NN přípojka 

SO 06 Kanalizační přípojka 

SO 07 Retenční nádrž 

SO 08 Sadové úpravy 
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SO 09 Zpevněné plochy dvora 

SO 10 Historická brána 

 

Popis hlavních stavebních objektů 

SO 01 Polyfunkční dům 

Budova je technicky řešena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými 

sloupy, na kterých jsou uloženy ŽB stropní desky. Základové konstrukce jsou provedeny 

na vrtaných pilotách a základové desce tl.240 mm. Piloty jsou průměru 600 mm a 900 

mm. Piloty budou vyztuženy armokoši, které nejsou zataženy do základové desky. 

Suterén tvoří železobetonová vana. Obvodový plášť je řešen výplňovým zdivem YTONG 

s tepelnou izolací z minerálních vláken tloušťky 140 mm. Povrch uliční fasády je navíc 

dekorován obkladem cihlovými pásky. Nosnou konstrukci střechy tvoří tradiční dřevěný 

krov s prodlouženou stojatou stolicí, který je rozdělen zlomem mansardy v úrovni 

podlahy podkroví na dva sklony. Dolní část tvořící podkroví 5.NP má sklon 45° a horní 

část nad zlomem má sklon 30°. Krytina je černé barvy z plechových šablon 

kosočtvercového tvaru imitující historické šablony. Na zaatikový žlab je napojena šikmá 

římsa o rozměru 300x450 mm. Rastr okenních otvorů je doplněn v některých mezilehlých 

plochách kontrastními prvky Fundermax, evokujícími svou barvou dřevěný materiál. 

Z důvodu, že střechy historických objektů na území MPR jsou tradičně prosvětlovány 

spíše jen vikýři, které jsou technicky vyspělejší a ověřené staletími používání, bylo 

přikročeno k variantě použití vikýřů. Na nosnou konstrukci vikýřů je proveden plný 

záklop, na který je nainstalována krytina z falcovaného plechu. 

 

SO 02 Podzemní garáže v části dvora 

Jedná se o rozšíření podzemních garáží z důvodu zvýšení kapacity parkovacích stání 

a dodržení požadavku na ozelenění dvora. Podzemní garáže v části dvora jsou založeny 

na železobetonové základové desce tloušťky 250 mm. Pod základovou deskou bude 

vrstva podkladního betonu tl. 100 mm a zhutněná vrstva štěrku tl. 500 mm. 

Podzemní garáže v části dvora jsou zastřešeny železobetonovou monolitickou stropní 

konstrukcí ve spádu 1%. Stropní konstrukci podepírá vnější obvodová stěna tl. 250 mm 

a vnitřní pilíře o rozměrech 150x750 mm. Na stropu je provedena skladba vegetační 

střechy s následnou úpravou prostoru jako odpočinková plocha. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Budova je technicky řešena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 

400/400 mm, na kterých jsou uloženy ŽB stropní desky tl. 200 mm nad suterénem a 240 

mm v patrech. Základové konstrukce jsou provedeny na vrtaných pilotách. Suterén tvoří 

železobetonová vana. Zastřešení tvoří mansardová střecha s vikýři. Fasáda je zateplena 

kontaktním zateplovacím systémem s obkladem cihlovými pásky. 
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Spodní stavba 

Objekt bude založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm, 

které budou provedeny pod základovou deskou v místě nosných stěn a sloupů. Piloty 

končí pod izolací základové desky a nejsou s deskou propojeny. Před zahájením pilotáže 

budou zaměřeny veškeré inženýrské sítě a vyloučena případná kolize s nimi.  Na styku 

stávající a nové budovy jsou piloty od štítu odsunuty tak, aby byly technologicky 

proveditelné. Stěny suterénu jsou dimenzovány jako konzoly vynášející štítové stěny. 

Nosné konstrukce horní stavby 

Železobetonová vana má tloušťku dna 240 mm. Tato deska je propojena se stěnami 

vany tloušťky 300 mm. Do obvodových stěn jsou zaintegrovány nosné pilíře. Deska, 

obvodové stěny a zaintegrované pilíře jsou z betonu C25/30 XC2. Vnitřní pilíře jsou 

z betonu C30/37 XC2. 

Strop suterénu tl.200 mm je uložen na vnitřních pilířích a obvodových stěnách vany, 

přes které je překonzolován. Nad sloupy je nutno kromě nosné výztuže vložit výztuž 

smykovou dle projektové dokumentace. Stropy 1.NP – 5.NP mají tloušťku 240 mm. Toto 

zesílení bylo nutné z důvodu koncentrace příček a jako stěn dle požadované dispozice.  

Nosné konstrukce nadzemní části objektu jsou navrženy z betonu C25/30 – stropy, 

C30/37 – sloupy. Stropy mají výztuž ze sítí KARI doplněnou klasickou výztuží 10 505R. 

Sloupy jsou vyztuženy klasickou výztuží 10 505R.  

Izolace proti vodě a radonu  

Podloží má následující vlastnosti. Geologický průzkum zjistil, že v úrovni budoucího 

spodního líce základové desky se nachází hladina spodní vody. Stavba se také nachází 

v lokalitě s nízkým radonovým indexem podloží.  

Hydroizolace spodní stavby polyfunkčního domu bude provedena systémem 

EUROBENT CS. EUROBENT CS je hydroizolační souvrství, které dokáže ochránit 

stavební dílo proti spodní prosakující a tlakové vodě, případně bludným proudům a 

radonovému riziku. EUROBENT CS se skládá ze dvou optimálně se doplňujících 

těsnících komponentů: 

- primární těsnění je polyethylenová fólie (PEHD) 

- sekundární těsnění je vysoce kvalitní bentonitová rohož EUROBENT  

Těsnící schopnost bentonitu je využita pouze tehdy, když dojde k poškození PE-fólie. 

Při průsaku vody dochází k bobtnání bentonitu a vytváření vysoce těsnící vrstvy, která 

utěsní stavební dílo. Rovněž případné smršťovací trhliny v betonu jsou dodatečně 

utěsněny. 

Zdivo 

Obvodový plášť je řešen výplňovým zdivem YTONG 375. Dispozice 2.NP vymezují 

sádrokartonové příčky s dvojitým opláštěním. Příčky v podzemním a částečně i v jiných 

podlažích tvoří příčkovky Ytong v různých tloušťkách od 100 mm do 200 mm. Vnitřní 
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mezibytové stěny jso provedeny z keramických tvárnic Heluz AKU 25 tloušťky 250 mm. 

Příčky v pobytových podlažích jsou provedeny z tvárnic Heluz 8/11,5. Věškeré zdivo je 

spojováno maltou pro tenkou spáru. 

Fasáda  

Plocha fasád je provedena z kontaktního zateplovacího systému s tepelnou izolací 

z minerálních vláken tl. 140 mm s povrchovou úpravou cihlovými raženými pásky. Volba 

barvy pásků reaguje na obklady na budově polikliniky i na nárožní dům Sokolská 1. Rastr 

okenních otvorů je doplněn v některých mezilehlých plochách kontrastními prvky 

Fundermax, evokujícími svou barvou dřevěný materiál. 

Výplně otvorů 

Okenní výplně a vstupní dveře jsou navrženy jako hliníková v černém odstínu 

zasklení izolační trojsklem Uw=1,0 W/m2K.  

Zastřešení 

Nosnou konstrukci střechy tvoří tradiční dřevěný krov s prodlouženou stojatou stolicí, 

který je rozdělen zlomem mansardy v úrovni podlahy podkroví na dva sklony. Dolní část 

tvořící podkroví 5.NP má sklon 45° a horní část nad zlomem má sklon 30°. Krokve 

100/180 jsou opřeny ve čtyřech místech konstrukce v 5.NP o pozednice 140/140 kotvené 

do železobetonové atiky výšky 910 mm, dále ve dvou místech v úrovni železobetonové 

stropní desky k vaznicím 180/140 ležícím a zavěšeným na vazném trámu 140/180. 

V podkroví krokve leží na mezilehlé vaznici 140/140 v úrovni hrany železobetonové 

stropní desky a dále pak na vaznici 140/180 v místě stolice. Krov je provázán čtyřmi 

pevnými vazbami v příčném a dvěma v podélném směru, vzdálenými osově 3000 mm. 

Pevná vazba je tvořena sloupkem stojaté stolice 140/140/2000, sloupkem 140/140/670 

pod mezilehlou vaznicí, a vzpěrou 100/140 osazenými čepovaným spojem do vazného 

trámu 140/180. Nad mezilehlou vaznicí a nad stojatou stolicí pevnou vazbu doplňují 

oboustranné kleštiny 50/100 kotvené šroubovaným spojem ke krokvím a sloupku. Pevné 

vazby jsou doplněny mezilehlými volnými vazbami, které jsou tvořeny sloupkem 

100/140/670 pod mezilehlou vaznicí kotveným čepovaným spojem do vazného trámu 

100/180. 

Celá plocha krovu je zateplena zevnitř minerální vatou. Mezi krokve 180 mm a pod 

krokve 60 mm. Na nosné konstrukci krovu je ze shora proveden celoplošný záklop 

dřevovláknitými deskami Steico-universal, po instalaci paropropustné fólie budou 

nakotveny kontralatě s provětrávanou mezerou a laťování pod lehkou plechovou krytinu 

DEKTILE 375. 

Odvodnění střechy je řešeno vyhřívanými zaatikovými žlaby, odvodněnými dovnitř 

do objektu. Na zaatikový žlab je napojena šikmá římsa o rozměru 300x450 mm. 

Z důvodu, že střechy historických objektů na území MPR jsou tradičně prosvětlovány 

spíše jen vikýři, které jsou technicky vyspělejší a ověřené staletími používání, bylo 
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přikročeno k variantě použití vikýřů. Na nosnou konstrukci vikýřů je proveden plný 

záklop, na který je nainstalována krytina z falcovaného plechu. 

Je použita černá krytina DEKTILE 375 v kombinaci s černým falcovaným plechem. 

Navržené řešení je ve stejném tvarovém a barevném provedení jako je na sousedním 

památkově chráněném objektu Sokolská 7. 

Povrchové úpravy vnitžní 

Štukové omítky s následnou povrchovou úpravou malbou, včetně penetrace 

podkladu. Hygienické prostory budou obloženy keramickými obklady dle výběru 

investora nebo uživatele do výšky 2000 mm. Stěny a stropy jednotlivých místností budou 

opatřeny malbou. Barevné provedení určí investror nebo budoucí uživatelé. 

Sádrokartonové příčky a podhledy budou řádně přebroušeny, vytmeleny a opařeny 

malbou.  

Podlahy 

Povrchové materiály podlah pro komerční prostory, společné chodby, podesty, 

mezipodesty a sociální zařízení komerčních prostor i bytů budou dlažby a lité podlahy. 

V bytech bude pochůzí povrch tvořit vinyl. Skladby jednotlivých typů jsou uvedeny v 

řezech. 

Klempířské a zámečnické výrobky:  

Klempířské prvky (okenní parapety a ostatní oplechování) budou provedeny z 

titanzinkového plechu. 

Zámečnické prvky (zábradlí, konstrukce pro vzduchotechniku) budou žárově 

pozinkované. 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Stavba bude prováděna obvyklými technologickými postupy. Stabilita a mechanická 

odolnost stavby je doložena statickým výpočtem, který je součástí projektové 

dokumentace. 

Založení. objektu ve vazbě na stávající sousední dům Sokolská 3 je koncepčně řešen 

tak, že vrtané piloty pro stavbu objektu Sokolská 5 jsou v dostatečné vzdálenosti od 

základů objektu Sokolská 3, takže nemůže dojít k dalšímu zatížení podloží stávajících 

základů. Celá štítová zeď objektu Sokolská 5 je pak vynášena železobetonovou 

konstrukcí 1.P.P. objektu tak, že rovněž nemůže dojít k dodatečnému zatížení podloží 

objektu Sokolská 3. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení  

a) technické řešení 

Budou provedeny krátké přípojky vodovodu, NTL plynu a el. energie ze stávajících 

veřejných rozvodů v ulici Sokolská. Kanalizační přípojka bude napojena z větve jednotné 

kanalizace vedené přes pozemek podél jeho východní hranice. Děšťová voda bude do 

kanalizace odvedena přes podzemní retenční nádrž umístěnou v jihovýchodní části 

staveniště. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Technická zařízení staveb:  

- zdravotně technické instalace  

- vzduchotechnika a systém měření a regulace  

- rozvod plynu 

- ústřední vytápění  

- elektroinstalace – silnoproudé  

- slaboproudé rozvody a elektrická požární signalizace (EPS)  
 

Výtah: Elektrický osobní výtah Otis GF1382CO  

- bezstrojový výtah GeN2 Comfort  

- nosnost 1000 kg/13 osob 

- kabina výtahu 1100x2100x2170 mm  

- kabinové dveře 900x2000mm. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Požární řešení je samostatnou částí projektové dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a)  kritéria tepelně technického hodnocení  

Úspora energie a tepla je zajištěna konstrukčním řešením stavby. Dochází tak ke 

splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Stavba splňuje požadavky normy ČSN 73 0540 a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se 

mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Tepelně technické parametry 

obvodových konstrukcí jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 73 0540-2 +Z1:2012 – 

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.  

b) energetická náročnost stavby 

Pro navrhovaný projekt byl vytvořen energetický štítek náročnosti budovy. Ukazatel 

je vypracován podle současně platných norem a stavba byla zařazena do třídy B – 

úsporná. Výpočet a zatřídění viz příloha č. 4.1 Výpočet prostupu tepla obálkou budovy. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

V objektu není uvažováno využití alternativních zdrojů energií 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.).  

V projektové dokumentaci jsou respektovány podmínky Krajské hygienické stanice 

Olomouckého kraje. 

V projektové dokumentaci pro stavební řízení je doložen výpočet akustických poměrů 

v území ovlivněném dopravou. V chráněném vnitřním prostoru stavby jsou dodrženy 

hygienické limity hluku. Výplně otvorů jakož i obytné místnosti v nově navrhované 

stavbě odpovídají § 26 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude investorem doloženo KHS zhodnocení 

parametrů umělého osvětlení na všech pracovních místech, dokladující dodržení 

závazných normových hodnot. 

Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou 

vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a §3 odst. 1 

vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu 

doloženo KHS. 

Větrání zubní ambulance tj. přívod čerstvého a odvod odpadního vzduchu zajišťuje 

rekuperační jednotka. Odpadní vzduch je odváděn samostatným potrubím vedeným nad 

střechu. Nucené větrání zubní ambulance je zcela odděleno od zbylého větrání v celém 

objektu. 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdraví a zdravé životní podmínky všech 

uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí. 

Ani při stavebních pracích nevzniknou žádné významné negativní účinky na okolní 

prostředí (vibrace, hluk, prašnost). 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Podloží má následující vlastnosti. Geologický průzkum zjistil, že v úrovni budoucího 

spodního líce základové desky se nachází hladina spodní vody. Stavba se také nachází 

v lokalitě s nízkým radonovým indexem podloží.  

Hydroizolace spodní stavby polyfunkčního domu bude provedena systémem 

EUROBENT CS. EUROBENT CS je hydroizolační souvrství, které dokáže ochránit 

stavební dílo proti spodní prosakující a tlakové vodě, případně bludným proudům a 
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radonovému riziku. EUROBENT CS se skládá ze dvou optimálně se doplňujících 

těsnících komponentů: 

- primární těsnění je polyethylenová fólie (PEHD) 

- sekundární těsnění je vysoce kvalitní bentonitová rohož EUROBENT  

 

Těsnící schopnost bentonitu je využita pouze tehdy, když dojde k poškození PE-fólie. 

Při průsaku vody dochází k bobtnání bentonitu a vytváření vysoce těsnící vrstvy, která 

utěsní stavební dílo. Rovněž případné smršťovací trhliny v betonu jsou dodatečně 

utěsněny. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Primární ochrana bude zajištěna standardním krytím výztuže betonovou vrstvou a 

předepsanou kvalitou betonové směsi. Sekundární ochrana bude zajištěna fóliovou 

hydroizolací podzemní části objektu. Konstrukční opatření bude provedeno provařením 

výztuže v základové desce pro účely zemnící soustavy.  

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Netýká se dané stavby 

d) ochrana před hlukem  

Ochrana proti hluku je zajištěna konstrukčním řešení obvodového pláště včetně 

okenních otvorů. Prostory 1.NP-2.NP budou odvětrávány přirozeně, okny. Obytné 

prostory 3., 4. a 5.NP, jež jsou ovlivněné hlukem z dopravy, budou odvětrány „řízeně“ 

pomocí stěnových větracích štěrbin, nebo průvětrníků a odtahového ventilátoru. V obou 

případech se bude sledovat vedle teploty optimální vlhkost v rozsahu 30-55%. 

Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními účinky hluku 

z dopravy na komunikaci Sokolská budou KHS ke kolaudačnímu souhlasu doloženy 

atesty oken použitých při výstavbě obytné části polyfunkčního objektu, kterými bude 

dokladována minimální třída jakosti zvukové izolace oken č. 3 dle ČSN 730532 kat. č. 

84835 Akustika Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků – Požadavky, a tím zajištění plnění hygienických limitů hluku 

v chráněných vnitřních prostorách stavby, jež jsou definovány v ustanovení zákona č. 

258/200 Sb. 

e) protipovodňová opatření  

Dané území se nenachází v záplavovém ani povodňovém území.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu   

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

Budou provedeny krátké přípojky vodovodu, NTL plynu a el. energie ze stávajících 

veřejných rozvodů v ulici Sokolská. Kanalizační přípojka bude napojena z větve jednotné 

kanalizace vedené přes pozemek podél jeho východní hranice. Děšťová voda bude do 
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kanalizace odvedena přes podzemní retenční nádrž umístěnou v jihovýchodní části 

staveniště. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Přípojka kanalizace   20 m 

Přípojka NTL plynu   9 m 

Přípojka vody     5 m 

Přípojka NN    5 m 

Připojovací rozměry a kapacity řeší samostatná část projektové dokumentace. 

B.4  Dopravní řešení   

a)  popis dopravního řešení  

Hlavní vstupy do objektu budou z ulice Sokolská. Pro osobní automobilovou dopravu 

bude objekt bude napojen stávajícím vjezdem z komunikace na ulici Sokolská. Parkování 

bude zajištěno podzemními garážemi. 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Hlavní vstupy do objektu budou z ulice Sokolská. Vedlejší vstupy budou přes 

schodiště ze severní strany a podzemními garážemi. Pro osobní automobilovou dopravu 

bude objekt bude napojen stávajícím vjezdem z komunikace na ulici Sokolská, přes 

zpěvněnou dlážděnou komunikaci do podzemních garáží. Stávající vjezd bude nově 

stavebně upraven, včetně repliky historické brány. 

c)  doprava v klidu  

Parkování bude zajištěno podzemními garážemi. Celkem bude k dispozici 27 stání 

pro automobily (1.PP 11 stání, v části dvora 16 stání). Dvě stání jsou vyhrazeny pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

d) pěší a cyklistické stezky  

Pěší pohyb bude probíhat na chodníku pro pěší před budouvou na ulici Sokolská, dále 

pak po zpevněné dlážděné ploše ve východní části pozemku. Pěší stezka bude také 

vybudována v rámci odpočinkové plochy na střeše podzemních garáží v části dvora. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a)  terénní úpravy  

Na strop podzemních garáže v části dvora bude vytvořena ozeleněná odpočinková 

plocha. Prostorové a materiálové řešení viz. situační výkresy a samostatný projekt. 

b) použité vegetační prvky  

Na ozelenění odpočinkové plochy v části dvora bude využito jak zatravnění plochy, 

tak solitérních dřevin. 
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c) biotechnická opatření  

Netýká se dané stavby. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana   

a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Provoz Polyfunkčního domu Sokolská 5 neovlivní negativním způsobem životní 

prostředí. Užíváním stavby nedojde k negativním účinkům na okolí. Odpady budou 

tříděny a likvidovány v souladu s odpadovým řádem. Stavba je navržena tak, aby 

splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienických 

požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. Uvažovanou výstavbou nedojde k 

ohrožení ani k poškození životního prostředí okolní krajiny. 

Během provozu budou vznikat pouze směsný komunalní odpad, který bude skladován 

do popelnic a vyvážen technickými službami města. Obalové materiály budou tříděny a 

ukládány do popelnic dle druhy a odváženy do sběru (papír, sklo, plasty) 

Biologický odpad ze zdravotnických zařízení bude skladován v lednici technické 

místnosti. Odpad se bude dávat do lednice v uzavíratelných nádobách. Odvoz odpadu 

zajistí smluvně dohodnutá firma. 

Odvodnění území je zajištěno napojením na kanalizaci. Dešťové vody jsou napojeny 

rovněž na kanalizaci prostřednictvím retenční nádrže. 

Zásobování vodou je zajištěno napojením na vodovodní řad. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině  

Stavba je situována v zastavěné části města Olomouc. Stavba nebude mít žádný 

negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Netýká se dané stavby 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

Netýká se dané stavby 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů  

Po sousední ulici Sokolská vede tramvajová dráha. Navrhovaná stavba se tedy 

nachází v blízkosti nadzemního vedení NN 600 V. Nadzemní vedení nízkého napětí 

nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat 

minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je 

třeba dodržet vzdálenosti platné normy. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 
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stranách dráhy 30 m od osy krajní koleje u tramvajových drah a vleček. Pro dráhu 

vedenou po pozemních komunikacích se ochranné pásmo nezřizuje. 

Při výstavbě budou respektována i ochranná pásma podzemních vedení sítí v ulici 

Sokolská a přes staveniště. 

Novostavba je situována v souladu s regeneračním plánem Městské památkové 

rezervace. 

B.7  Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

Situování stavby a stavební řešení splňuje základní požadavky na ochranu 

obyvatelstva. Stavba umožňuje zásah integrovaného záchranného systému, především 

HZS a zdravotní služby. Budova je navržena s ohledem na případný bezpečný únik osob 

v případě ohrožení. 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány předpisy týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména vyhláška č.591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o Bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, stejně tak jako platné ČSN. 

B.8 Zásady organizace výstavby   

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Pro výstavbu musí být na staveništi zajištěna elektrická energie, přívod vody a 

přípojka kanalizace. Elektrická energie bude na stavbě přístupná přes staveništní 

rozvaděč z nově zbudované přípojky. Na staveništi se bude využívat voda, která se bude 

odebírat z nově vybudované vodovodní přípojky, která bude napojena z veřejného 

vodovodního řadu, který vede v ulici Sokolská. 

Splašková kanalizace bude napojena do veřejné kanalizační sítě, která prochází 

východní částí staveniště. 

b) odvodnění staveniště  

Srážkové vody na staveništi budou odváděny povrchovým vsakováním do okolního 

terénu a odvodem přes nově zbudovanou kanalizační šachtu. Pří nadměrných srážkách 

bude na východní straně pozemku vybudován odvodňovací kanál s drenáží. Po dokončení 

navrženého systému dešťové kanalizace bude dešťová voda odváděna touto kanalizací.  

Jelikož se přibližně ve výšce základové spáry vyskytuje hladina podzemní vody bude 

pravděpodobně potřeba čerpádní této vody ze dna stavební jámy. Čerpání bude probíhat 

z provedených vrtů. Hloubka a počet vrtů budou stanoveny podle vydatnosti proudů 

podzemní vody. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Dopravní napojení staveniště bude stávajícím vjezdem z ulice Sokolská v 

jihovýchodním rohu. Na staveništi bude pro pohyb vozidel zřízena plocha ze silničních 
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panelů. Šířka budované komunikace je 6,0 m. Vjezd na staveniště budou opatřen 

uzamykatelnýnou bránou. Vozidla se na staveništi budou pohybovat po zpevněných 

plochách, a tudíž by neměly nijak znečišťovat přilehlé komunikace. 

Provoz na přilehlé komunikaci po ulici Sokolská bude upraven dopravním značením. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Při provádění stavby je nutné minimalizovat vliv na okolní stavby a pozemky. Na 

staveništi budou provedena veškerá opatření, která povedou ke snížení negativních vlivů 

zvýšeným hlukem, prašností nebo vibracemi. Pro snížení prašnosti bude na stavbě v 

suchých dnech prováděno kropení a opatrná manipulace s prašnými materiály.  

Na staveništi i v okolí dojde k mírnému nárůstu hlukové hladiny, proto budou pro 

hluk stanoveny maximální hodnoty, které bude nutné dodržovat.  

Veškeré stavební práce se budou vykonávat během dne. Práce v noci se neuvažuje.  

Provoz na přilehlé komunikaci po ulici Sokolská bude upraven dopravním značením. 

Navýšení denní dopravy pro fázi výstavby bude pouze v krátkých časových intervalech. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin  

Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m. Toto oplocení bude z jižní strany částečně 

zasahovat do prostoru chodníku pro pěší na ulici Sokolské. Oplocení bude označeno 

reflexními prvky. Na zúžený průchod bude také upozorněno dopravním značením. 

Vymezení staveniště i jeho zabezpečení a oplocení z ostatních světových stran budou 

tvořit stávající budovy a stávající oplocení. Oplocením staveniště bude přístup na 

staveniště zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd na staveniště bude 

zabezpečen uzamykatelnou bránou. Vozidla se na staveništi budou pohybovat po 

zpevněných plochách, a tudíž by neměly nijak znečišťovat přilehlé komunikace. 

V rámci stavby nedojde k demolicím ani ke kácení dřevin. Na pozemku se nenachází 

stavby ani dřeviny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

Pro potřeby staveby bude proveden dočasný zábor. Jedná se o zábor na ploše 

chodníku pro pěší na ulici Sokolská. Rozsah a podmínky záboru budou předem 

domluveny s vlastníkem pozemku, kterým je statutární město Olomouc. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména v 

souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů a 

vyhlášky č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Za správné nakládání 

s odpady je zodpovědný zhototvitel stavby. 

 



31 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu Katergorie 

Nakládání 

s odpady 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 

číslem 08 01 11 
O skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O recyklace 

17 01 01 Beton(železobeton) O 
recyklace, 

skládka 

17 01 07 

 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neobsahující 

nebezpečné látky 

O 

recyklace 

nebo 

skládka 

17 02 01 Dřevo O 
recyklace 

spalovna 

17 02 02 Sklo O recyklace 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 02 04 

 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 

látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
N skládka 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 
O 

skládka, 

recyklace 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O recyklace 

17 04 02 Hliník O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace 

17 04 07 Směsné kovy O recyklace 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem170503 
O 

skládka, 

recyklace 

17 06 04 
Izolační materiály bez obsahu azbestu a 

nebezpečných látek 
O skládka 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01 
O skládka 

17 09 04 

 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

spalovna 

KO nebo 

skládka 

Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

Tabulka 1: Přehled běžných odpadů vzniklých při stavbě 
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Odpady, které budou vznikat v průběhu provádění stavby, budou shromažďovány v 

odpovídajících shromažďovacích nádobách nebo na určených plochách. Odpady budou 

skladovány odděleně podle druhů. Shromažďovací nádoby či plochy pro shromažďování 

odpadů budou řádně označeny názvem, číselným kódem druhu odpadu a dle vyhlášky č. 

93/2016 Sb. katalog odpadů. Shromážděné odpady budou průběžně odváženy ze 

staveniště k recyklaci nebo odstranění. Odpady budou předávány ke zneškodnění 

oprávněným subjektům. 

Předpokládané nakládání s odpady na stavbě: 

Odpady budou likvidovány pouze v zařízeních, které mají likvidaci konkrétních 

odpadů oprávnění. Recyklovatelné materiály budou předány k recyklaci do příslušných 

zařízeních. Spalitelný odpad bude odvezen ke zpracování do spalovny komunálních 

odpadů. Nespalitelný odpad bude uložen na skládku. Odpady určené k likvidaci budou 

předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich likvidaci oprávněny. O 

odpadech vzniklých v průběhu výstavby bude vedena odpovídající evidence. Po 

dokončení stavby předloží zhotovitel doklady o způsobu likvidace nebo využití všech 

odpadů. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Na ploše staveniště se nenáchází žádná ornice. Vytěžený materiál značně 

různorodého původu bude odvezen na skládku stavebního odpadu v obci Drahanovice 

vzdálenou 13,8 km od stavby. Zemina vhodná pro zásypy a ornice pro konečné teréní a 

sadové úpravy bude na staveniště přivezena.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během výstavby budou dodržovány podmínky pro ochranu životního prostředí. Je 

nutné dodržovat předpisy a vyhlášky související s ochranou životního prostředí při 

výstavbě. V průběhu realizace stavby se bude dbát zejména na omezení hlučnosti na 

stavbě, kde je třeba dodržet nařízení vlády 272/2011Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění aktuální novely. 

Všechny používané stroje používané na stavbě musí mít s platné technické osvědčení. 

Také budou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin. 

Budou prováděny pravidelné kontroly veškerých stavebních strojů a mechanizmů. Pro 

případ úniku provozních kapalin vlivem poruchy či havárie bude na staveništi umístěna 

havarijní souprava se sorpčími prostředky. Vozidla se na staveništi budou pohybovat 

výhradně po zpevněných komunikacíh. Při znečištění budou vozidla před výjezdem 

mechanicky očištěny, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikcí. 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména v 

souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů a 

vyhlášky č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Za správné nakládání s odpady 

je zodpovědný zhototvitel stavby.  
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů  

Po celou dobu výstavby budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci zejména 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 minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správců inženýrských 

sítí a orgánů státní správy. Při realizaci činností se musí dodržovat osvědčené TP a 

všechny práce budou prováděny v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy o 

BOZP. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi, budou vybaveni 

OOPP a budou poučeni o BOZP, které budou dodržovat. 

Vzhledem rozmanitosti navržených prací je předpoklad, že na staveništi budou 

působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, proto je dle zákona č.309/2006 

nutné stanovit koordinátora BOZP.  

Stavba bude trvat déle než 30 pracovních dnů, po dobu delší jak jeden den se na stavbě 

bude pohybovat více jak 20 fyzických osob proto je také je zadavatel stavby povinen 

doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli. Bude také zpracován plán podle druhu a velikosti 

plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Netýká se dané stavby.  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Pro potřeby stavby bude proveden dočasný zábor. Jedná se o zábor na ploše chodníku 

pro pěší na ulici Sokolská. Rozsah a podmínky záboru budou předem domluveny s 

vlastníkem pozemku, kterým je statutární město Olomouc. 

Provoz a pohyb chodců na přilehlé ulici Sokolská bude upraven dopravním značením. 

Na zúžený průchod bude upozorněno informačními cedulemi. Po dobu výstavby bude na 

ulici Sokolská v dostatečné vzdálenosti v obou směrech omezena rychlost na 20 km/h. 

Také budou umístěny značky IP22 - Výjezd vozidel ze stavby. Dále bude, z důvodu 

bezpečnosti a dobré dopravní obslužnosti v dostatečné vzdálenosti na ulici Sokolské, 

značkou B29 zákaz stání, omezeno parkování vozidel po obou stranách ulice. 

Před vjezdem na staveniště bude umístěna B1 – zákaz vjezdu všech vozidel pouze s 

povolením stavby. V celém areálu staveniště je rychlost omezena na 10 km/h. Při výjezdu 

ze staveniště bude osazena značka P04 – Dej přednost v jízdě. 
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m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  

Netýká se dané stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Předpokládané zahájení stavby  03/2018 

Předpokládané ukončení stavby  10/2019 
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Tento dokument řeší posouzení hlavních dopravních tras materiálu pro stavbu 

Polyfunkčního domu Sokolská 5. Staveniště se nachází v zastavěné části města 

Olmomouc na ulici Sokolská. 

Je zde zhodnocena trasa odvozu vytěženého materiálu na skládku stavebního odpadu 

v obci Drahanovice pomocí nákladního automobilu Tatra T158-8P6R44. Dále trasa 

dopravy bednícího materiálu od firmy Peri, spol. s.r.o. se skladem v Prostějově, dopravu 

ocelové výztuže z armovny v Olomouci a dopravu čerstvého betonu autodomichavačem 

Stetter C3 BASIC LINE AM 8 C z nedaleké betonárny CEMEX Czech Republic s.r.o 

Technické parametry dopravních prostředků jsou uvedeny v kapitole Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. Všechny uvedené trasy plně vyhovují a žádný bod zájmu 

není považován za kritický. 
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1 Doprava vytěženého materiálu na skládku stavebních odpadů 

 

Trasa:  staveniště Sokolská 5, Olomouc – skládka stavebního 

odpadu Drahanovice 

Firma:    Invest-Sloupský s.r.o, Drahanovice 97 

Délka trasy:    13,8 km,  

Doba trvání:    cca 20 minut s přihlédnutím na dopravní situaci 

Dopravní prostředek:   Nákladní automobil Tatra T158-8P6R44 

Potřebný poloměr zatáčení 8 m. 

   
Obrázek 1:Výjezd ze staveniště R= 10 m [1] Obrázek 2:Křižovatka (Sokolská -  

         Legionářská) R=35 m [1] 
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Obrázek 3: Křižovatka (Legionářská-Palackého) Obrázek 4: Zatáčka před nadjezdem 

R= 19 m [1]       R= 25 m [1] 

 
Obrázek 5: Nadjezd nad rychlostní komunikací, R=18 m [1] 
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Obrázek 6: Zátáčka za nadjezdem, R=45 m  Obrázek 7:Vjezd na skládku odpadu, R=10m 
[1]       [1] 

 

2 Doprava bednění 

 

Trasa:    sklad bednění Peri - staveniště Sokolská 5, Olomouc 

Firma:     PERI spol. s r.o., Za Olomouckou 4421, 796 01 Prostějov 

Délka trasy:    18 km 
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Doba trvání:   cca 25 minut s přihlédnutím na dopravní situaci 

Dopravní prostředek:  Nákladní automobil SCANIA R420 

Potřebný poloměr zatáčení 10 m. 

   
Obrázek 8: Výjezd ze skladu Peri, R=15 m Obrázek 9: Okružní křižovatka 1, R=11 m 
[1]       [1] 

   
Obrázek 10: Okružní křižovatka 2, R=11 m Obrázek 11: Křižovatka Legionářská – 

Sokolská), R=35 m [1] 
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Obrázek 12: Vjezd na staveniště, R=10 m [1] 

 

3 Doprava výztuže 

 

Trasa:     Armovna oceli IP systém - staveniště Sokolská 5, Olomouc 

Firma:     IP systém a.s., U Panelárny 573/3, 772 00 Olomouc 

Délka trasy:    6,8 km 

Doba trvání:    cca 15 minut s přihlédnutím na dopravní situaci 

Dopravní prostředek:   Nákladní automobil SCANIA R420 

Potřebný poloměr zatáčení 10 m. 
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Obrázek 13: Výjezd z areálu armovny,  Obrázek 14: Křižovatka (Roháče z Dubé), 

R=17 m [1]     R=25 m [1] 

   
Obrázek 15: Křižovatka ul. Pavlovická, Obrázek 16: Okružní křižovatka 1, R=24 m  

   R=15 m [1]   [1] 

   
Obrázek 17: Okružní křižovatka 2, R=13 m Obrázek 18: Křižovatka (17.listopadu –  

[1]        Wittgeensteinova), R=28 m [1] 
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Obrázek 19: Křižovatka (Legionářská – Obrázek 20: Vjezd na staveniště, 

    Sokolská), R=35 m [1]   R=10 m [1] 

 

4 Doprava čerstvého betonu 

 

Trasa:     Betonárna Cemex - staveniště Sokolská 5, Olomouc 

Firma:  CEMEX Czech Republic, s.r.o., Balcárkova 755/35, Nová 

Ulice, 779 00 Olomouc 

Délka trasy:    4,4 km 

Doba trvání:    cca 15 minut s přihlédnutím na dopravní situaci 
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Dopravní prostředek:  Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8 C - Basic 

line, na podvozku SCANIA P380 

Potřebný poloměr zatáčení 8 m. 

   
Obrázek 21: Výjezd z betonárny, R=11 m Obrázek 22: Křižovatka(Balcárkova –  

[1]         I.P.Pavlova), R=15 m [1] 

   
Obrázek 23: Křižovatka(I.P.Pavlova-Hraniční), Obrázek 24: Křižovatka(Hraniční – 

   R=12 m [1]     Brněnská), R=35 m [1] 
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Obrázek 25: (Havlíčkova-tř.Svobody),  Obrázek 26: Křižovatka (Legionářská – 

R=28 m  [1]       Sokolská), R=35 m [1] 

 
Obrázek 27: Vjezd na staveniště, R=10 m [1] 
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1 Obecné informace  

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Polyfunkční dům Sokolská 5 

Místo stavby:   ulice Sokolská, 779 00 Olomouc 

Katastrální území:  katastrální území Olomouc město, 

     parcely č.437, 438, 79/22, 512, 2 79/7 

Kraj/okres:   Olomoucký/Olomouc 

Charakter stavby:  polyfunkční dům, novostavba 

Investor:   ARPRO spol. s r.o., 

    Sokolská 586/7, Olomouc 779 00 

Projektant:   ARTERA projekt s. r.o., 

    Sokolská 7, 779 00 Olomouc 

Termín zahájení:  03/2018 

 

1.2 Obecná charakteristika stavby a staveniště 

Řešené území se nachází v zastavěné části města Olomouce, na ulici Sokolské v 

blízkosti centra města. Parcela vytvářela přerušení bloku budov. Východně od parcely 

sousedí dům Sokolská 7 v historickém slohu. Na severu sousedí parcela s parkovištěm 

Teplotechny. Západně parcela sousedí s prostorem vnitrobloku, který je ze strany ulice 

Sokolské tvořen budovou nevýznamné architektury a navazuje přes vnitřní dvůr na 

pozemek Teplotechny. Tento prostor není v současnosti nijak využíván, nachází se zde 

volně rostoucí zeleň. Jižní hranici pozemku tvoří ulice Sokolská. 

Jedná se o sedmipodlažní objekt se 6 nadzemními a 1 podzemním, přičemž dvě 

nejvýše položená podlaží jsou v podkroví budovy. Celková délka spodní stavby je cca 

25,0 metrů, šířka suterénu je cca 16,1 metrů. Obdélníkový půdorys nadzemních podlaží 

je cca 25,22x17,44 m. K objektu přiléhá vjezd do podzemních garáží, včetně jejich 

rozšíření pod parkem ze severní strany objektu. 

Budova je technicky řešena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 

400/400 mm, na kterých jsou uloženy ŽB stropní desky tl. 200 mm nad suterénem a 240 

mm v patrech. Základové konstrukce jsou provedeny na vrtaných pilotách a základové 

desce tl.300 mm. Piloty jsou průměru 600 mm a 900 mm. Piloty budou vyztuženy 

armokoši, které nejsou zataženy do základové desky. Suterén tvoří železobetonová vana. 

Obvodový plášť je řešen výplňovým zdivem YTONG s tepelnou izolací z minerálních 

vláken tloušťky 160 mm. Povrch uliční fasády je navíc dekorován obkladem cihlovými 

pásky. Nosnou konstrukci střechy tvoří tradiční dřevěný krov s prodlouženou stojatou 

stolicí, který je rozdělen zlomem mansardy v úrovni podlahy podkroví na dva sklony. 

Dolní část tvořící podkroví 5.NP má sklon 45° a horní část nad zlomem má sklon 30°. 

Krytina je z vláknocementových šablon kosočtvercového tvaru imitující historické 

šablony. 
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Staveniště bude tvořeno na parcelách č.437, 438, 79/23 a částečně 512, 2, 79/7 v k.ú. 

Olomouc město. Území je rovinaté s nadmořskou výškou cca 214,60 m n. m. Celková 

plocha staveniště činí 1100,10 m2. V současnosti je využíváno jako odstavná a parkovací 

plocha. Jeho povrch tvoří zpevněná asfaltová vrstva. Na jižní straně bude částečně 

zasahovat do prostoru chodníku pro pěší na ulici Sokolské. 

Z jižní strany bude staveniště oploceno neprůhledným oplocením z mobilních dílců. 

Oplocení bude označeno reflexními prvky a informačními cedulemi o zákazu vstupu. Na 

zúžený průchod bude také upozorněno dopravním značením. Vymezení staveniště i jeho 

zabezpečení a oplocení z ostatních světových stran budou tvořit stávající budovy a 

stávající oplocení. Oplocením staveniště bude přístup na staveniště zabezpečen proti 

vstupu nepovolaných osob. 

 Na staveništi budou umístěny mobilní kontejnerové uzamykatelné buňky Contimade, 

které budou sloužit jako sociální a hygienické zázemí pro pracovníky a skladování 

drobného materiálu. Skladovací a zpevněné plochy jsou vyznačeny na výkresu ZS.  

Dopravní napojení staveniště bude stávajícím vjezdem z ulice Sokolská 

v jihovýchodním rohu. Na staveništi bude pro pohyb vozidel zřízena plocha ze silničních 

panelů. Plocha budované komunikace je 6,0 m. Vjezd na staveniště budou opatřen 

uzamykatelnýnou bránou. Vozidla se na staveništi budou pohybovat po zpevněných 

plochách, a tudíž by neměly nijak znečišťovat přilehlé komunikace. 

Před zahájením výstavby budou zhotoveny přípojky elektrické energie, kanalizace a 

vody. Na tyto přípojky budou napojeny potřebné provozní i sociální objekty zařízení 

staveniště (buňky, stavební stroje). 

 

Členění stavby na objekty: 

Stavba nebyla členěna na samostatné objekty a je řešena jako jeden celek. 

Pro účely této práce je stavba rozdělena následovně: 

SO 01 Polyfunkční dům 

SO 02 Podzemní garáže v části dvora 

SO 03 Plynová přípojka 

SO 04 Vodovodní přípojka 

SO 05 Elektro NN přípojka 

SO 06 Kanalizační přípojka 

SO 07 Retenční nádrž 

SO 08 Sadové úpravy 

SO 09 Zpevněné plochy dvora 

SO 10 Historická brána 
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2 Zařízení staveniště v průběhu výstavby 

V průběhu výstavby bude staveniště zařízeno odlišně dle aktuální potřeby. Pro tento 

účel je stavba rozdělena do tří etap. Výkresy zařízení staveniště pro etapy jsou 

vypracovány jako přílohy. 

 

Etapa I 

První etapa zahrnuje provedení zemních prací včetně podsypu pod základovou desku 

podzemních garáží v části dvora. Nejprve bude provedeno oplocení staveniště a dopravní 

značení na ulici Sokolská. Vjezd na staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou bránou. 

Bude sejmuta svrchní zpevněná (asfaltová) vrstva. Následně bude z jižní a části východní 

strany zaberaněny ocelové I profily pro pažení budoucí stavební jámy. Také se zahájí 

práce na přípojkách pro staveniště. Elektrická energie bude připojena přes budoucí 

přípojku z ulice Sokolská a staveništní rozvadeč. Napojení vody bude také z nově 

zbudované přípojky pro polyfukční dům. Kanalizace bude napojena na stávající vedení 

kanalizace, která prochází staveništěm v jeho východní části. Staveniští komunikace bude 

provedena ze silničních panelů na štěrkový podsyp. Staveništní kontejnery budou 

osazeny na stávající zpevněnou plochu v severovýchodním části staveniště. 

Vjezd do stavební jámy bude v místech budoucího vjezdu do podzemních garáží. Při 

odkopu stavební jámy z jižní a východní strany bude prováděno pažení pomocí dřevěných 

fošen. Před výjezdem ze staveniště budou všechny automobily mechanicky očištěny, aby 

nedošlo ke znečištění komunikace. Zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 13,8 

km. Předpokládá se odvoz 1100 m3 zeminy. Nakonec bude proveden štěrkový podysyp 

pod základovou desku v části dvora, který bude sloužit jako skládka materiálu. 

 

Etapa II 

Druhá etapa začne prováděním vrtaných monolitických pilot. Piloty budou prováděny 

metodou CFA.Ocelová výztuž arkomokošů pro piloty budou dopraveny nastříhaná 

naohýbana v prutech (případně svázána v maximální přepravní délce 6 m). Armokoše 

budou vázany přímo na staveništi na skládce materiálu, kterou v tu dobu bude tvořit 

štěrkový podysyp pod základovou desku v části dvora. Bude také proveden 

železobetonový základ pod stacionární věžový jeřáb Saez TL505. Základ bude mít dle 

dodavatele jeřábu rozměry 4,5x4,5x1,3 m. Horní hrana základu bude zalícována s dolní 

úrovní základové desky. Po provedení hlubinných základů bude proveden podkladní 

beton. Plocha podkladního betonu v prostoru podzemních garáží v části dvora bude 

sloužit jako dočasná skládka materiálu. Následně bude postaven věžový jeřáb.  

Poté bude provedena ochranná zeď z tvárnic zraceného bednění v části dvora a 

hydroizolace spodní stavby. Při realizaci monolitického železobetonového skeletu bude 

materiál skladován v prostoru podzemních garáží v části dvora ať už na podkladním 

betonu, základové desce nebo stropní konstrukci. Na závěr této etapy bude provedeno 

zastřešení dřevěným krovem. V průběhu realizace monolitických konstrukcí bude také, 
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dle doporučení statika, průběžně v co největší možném množství dopraven zdící materiál 

na paletách pomocí věžového jeřábu přímo na stropní konstrukce jednotlivých podlaží.  

Po dokončení železobetonového monolitického skeletu bude provedena dřevěná 

konstrukce krovu včetně zastřešení. Po dopravě jednotlivých palet se zdícím materiálem 

bude demontován věžový jeřáb a dokončení stropní konstrukce v části dvora, kterou jeřáb 

procházel. Na závěr této etapy bude vyzděny veškeré obvodové i vnitřní stěny a příčky. 

 

Etapa III 

Ve třetí etapě budou prováděny vnitřní a dokončovací práce na objektu. K budově 

bude postaven staveništní výtah pro přepravu materiálu a osob. Pro provádění vnitřních 

omítek bude přivezeno zásobní silo s míchacím a čerpacím zařízením. Pro provedení 

povrchových úprav bude kolem fasády postaveneho lešení.  Ke skladování materiálu bude 

sloužit strop podzemních garáží v části dvora, případně samotné podzemní garáže. 

Realizace potěrů bude prováděna autodomíchávači a staveništními čerpadly.  

 

3 Objekty zařízení staveniště 

3.1 Provozní objekty 

3.1.1 Oplocení 

Staveniště je tvořeno prolukou mezi stávající zástavbou. Z východní a části západní 

strany je staveniště vymezeno okolními budovami. Oplocení ze severní a části západní 

strany tvoří stávající oplocení. Na jižní(uliční) straně bude postaveno neprůhledné 

oplocení z mobilních dílců o rozměrech 2160 x 2070 mm. Jednotlivé dílce budou osazeny 

na systémových betonových patkách a spojené bezpečnostními svorkami. Potřebná délka 

mobilního oplocení je 36,5m. Oplocení bude umístěno na chodníku pro pěší, tak aby nijak 

neomezovalo provoz na komunikaci pro motorová vozidla vedoucí po ulici Sokolská. 

Vjezd na staveniště budu řešen dvoukřídlovou mobilní bránou o šířce 6 m, která bude 

tvořena ze dvou širších plotových dílců. Na jedné straně každého z dílců bude osazeno 

plastové kolečko pro mobilní bránu. Brána bude uzamykatelná, a tak zajištěna proti 

vniknutí nepovolaných osob. 

Oplocení bude po obvodě v daných rozestupech opatřeno tabulkami s informací o 

probíhající stavbě a s upozorněním „Nepovolaným vstup zakázán“. 

3.1.2 Staveništní komunikace 

Pro potřebu výstavby bude vybudována dočasná komunikace na východní straně 

staveniště. Komunikace vede od vjezdu na staveniště z ulice Sokolská k prostoru 

skladovacích ploch. Délka komunikace je 16 - 18 m, šířka 6 -7 m. Povrch staveništní 

komunikace budou tvořit betonové panely, které budou uloženy na vyrovnávacím 

podkladu ze štěrkodrtě frakce 0-32 mm.  
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3.1.3 Skládky 

Na staveništi bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Jako skladovací plocha 

bude využit prostor budoucích podzemních garáží. Plocha skládky bude v průběhu 

výstavby postupně tvořena zhutněným štěrkovým podložím, podkladním betonem 

tloušťky 100 mm, základovou deskou, stropem podzemních garáží. Zásady skladování 

jednotlivých materiálů jsou vždy uvedeny v technologickém předpisu pro danou činnost. 

Velikost skladovacích je dána rozsahem budoucích podzemních garáží. Materiál bude na 

stavbu přivážen průběžně, s dostatečným předstihem před požitím. Skladovací plocha 

bude v dosahu věžového jeřábu Saez TL505, aby byla zajištěna doprava materiálu po 

staveništi. 

V etapě zemních prací ke skladování materiálu nedochází, vytěžená zemina bude 

odvážena na skládku. V etapě hrubá stavba budou skladovány prvky systémového 

bednění, skladována výztuž, řezivo pro bednění schodišť a pro dořezy. Při této etapě bude 

docházet i k uskladnění palet se zdícími prvky. Ty budou v rámci možnosti dopraveny a 

uskladněny přímo v příslušném prováděném podlaží. V etapě dokončovací práce bude 

docházet ke skladování materiálu, jako jsou izolační desky, obklady, dlažby a další 

materiál. V případě materiálu pro dokončovací práce, bude materiál přesunován přímo na 

místo zabudování, případně jej lze uskladnit v 1.PP realizovaném objektu. 

3.1.4 Sklady 

Jako uzavřený prostor pro skladování bude na staveništi umístěn skladový kontejner 

velikosti 20“. Bude sloužit pro uskladnění drobného materiálu a nářadí, které je třeba 

chránit před negativními vlivy vnějšího prostředí. Kontejner bude usazen na současné 

zpevněné asfaltové ploše. 

 

Obrázek 28: Schéma skladového kontejneru 20" [2] 

Technické parametry 

Venkovní rozměry (d x š x v) 6058x2438x2591 mm 

Dveře 1x dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks zašpér. tyčí, 

bezpečnostní klapka 

Elektroinstalace - 

Tabulka 2: Technické parametry skladového kontejneru 20" 
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3.1.5 Kanceláře 

Na staveništi bude umístěna dvojitá buňka Contimade 14A, která bude sloužit jako 

kancelář stavbyvedoucího a mistra. Také bude využívána jako zasedací místnost při 

konání kontrolních prohlídek stavby či porad. Kontejner bude usazen na současné 

zpevněné asfaltové ploše. Kancelář bude připojena k vedení elektrické energie. 

 

Obrázek 29: Schéma kontejneru Contimade 14A [2] 

 

Technické parametry 

Venkovní rozměry (d x š x v) 6058x4884x2610 mm 

Dveře 1x venkovní jednokřídlé ocelové s těsněním, rozměr 

875x1970mm  

Okna 2x okno 1810 / 1200 mm  

Elektroinstalace 4x zářivka 1 x 58 W , 1x vypínač, 4x zásuvka, 2x 

zásuvka pro topení 

Tabulka 3: Technické parametry kontejneru Contimade 14A 

3.1.6 Osvětlení 

Práce v nočních hodinách se při výstavbě nepředpokládají. Při špatné viditelnosti, 

bude potřebná část staveniště osvětlena pomocí přenosných halogenových reflektorů. Při 

provádění dokončovacích prací uvnitř objektu budou v případě potřeby použity zářivky 

nebo halogenové reflektory. 

3.1.7 Likvidace odpadů 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu s 

kategorizací v katalogu odpadů dle platných vyhlášek. Pro různé druhy bude staveniště 

vybaveno třemi plastovými kontejnery na komunální a separovaný odpad a nízký 

vanovým kontejnerem na stavební odpad. Vanový kontejner o objemu 4 m3 / 6 tun bude 

určen pro stavební odpad (např. cihly, beton). Plastové kontejnery budou barevně 

rozlišeny a označeny štítkem pro skladovaný odpad. Pro papírové odpady bude připraven 

modrý kontejner, pro plastové odpady bude použit žlutý kontejner a komunální odpad se 
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bude skladovat v černém kontejneru. Stavební odpad bude podle potřeby odvážen ze 

stavby na určená místa a likvidován. Veškerý ostatní odpad bude pravidelně odvážen na 

určená místa a likvidován. Materiál určen k recyklaci (plasty, sklo, dřevo, železo aj.) bude 

odvezen do míst kde se recykluje či zpracovává.  

3.2 Sociální objekty 

3.2.1 Hygienické zázemí 

Pro zajištění hygienického zázemí pracovníků bude na staveništi k dispozici sanitární 

buňka Contimade 19A. Buňka je vybavena 2x pisoár, 2x WC, 2x sprchovací kabina, 4x 

umyvadlo, 1x elektrický boiler 150 l a vnitřní vybavení jako jsou např. držák na toaletní 

papír, zrcadla, poličky, háčky na, ventilátor vč. hygrostatu. Kontejner bude usazen na 

současné zpevněné asfaltové ploše. Po usazení se připojí na přípojky vodovodu, 

kanalizace a na přívod elektrické energie. 

 

Obrázek 31:Schéma sanitárního kontejneru Contimade 19A [2] 

Technické parametry 

Venkovní rozměry (d x š x v) 6058x2435x2610 mm 

Dveře 1x venkovní jednokřídlé ocelové s těsněním, rozměr 

875x1970mm  

Okna 3x okno 575 / 400 mm 

Elektroinstalace 1x zářivka IP54 1 x 36 W ,1x  zářivka 1 x 36 W ,2x  

vypínač ,2x zásuvka, 2x zásuvka pro topení  

Členění 1x mezistěna s vnitřními dveřmi  

2x sanitární kabina na nožkách s dveřmi, 2x pisoárová 

dělicí příčka  

Tabulka 4: Technické parametry sanitárního kontejneru Contimade 19A 

Obrázek 30: Kontejnery na odpad [3], [4] 
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3.2.2 Šatny 

Zázemí pracovníků budou tvořit obytné kontejnery Contimade 1A. Bude sloužit pro 

převlékání pracovníků, úschovu osobních věcí a prostor pro konzumaci jídla. Kontejnery 

bude usazen na kontejner Contimade 14A. Přistup bude zajištěn pomocí zbudovaného 

dřevěného schodiště a podesty. Po usazení se připojí na přívod elektrické energie. 

 

Obrázek 32: Schéma obytného kontejneru Contimade 1A [2] 

 

Technické parametry 

Venkovní rozměry (d x š x v) 6058x2435x2610 mm 

Dveře 1x venkovní jednokřídlé ocelové s těsněním, rozměr 

875x1970mm  

Okna 1x okno 1810 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí,  

Elektroinstalace 2x zářivka 1 x 58 W ,1x vypínač , 2x zásuvka,1x 

zásuvka pro topení  

Tabulka 5: Technické parametry obytného kontejneru Contimade 1A 

3.3 Výrobní objekty 

3.3.1 Příprava bednění 

Na skládce materiálu, v blízkosti skladování bednících prvků, bude vyhrazen prostor 

pro přípravu bednění. Prostor bude sloužit pro čištění bednění, montáž a demontáž 

bednících soustav, čištění bednění. Tyto činnosti se s ohledem na přesuny materiálu 

můžou provádět přímo na realizovaném objektu. 

3.3.2 Armovna 

Ocelová výztuž bude dovezena v ocelových prutech nastříhána a naohýbána dle 

projektové dokumentace. Před zabudováním do určitých hůře přístupných konstrukcí 

(např. překlady, průvlaky) je nutné výztuž předem svázat (případně svařit) do armokošů 

dle požadavků projektové dokumentace. Vázání výztuže bude také nutné při provádění 

armokošů pro vrtané piloty. K tomuto účelu bude sloužit vymezený prostor na skládce 

výztuže, která je v dosahu věžového jeřábu pro zajištění manipulace s tímto materiálem. 

Plochu pro armování bude tvořit zpevněná a odvodněná plocha skládky. Pro připojení 

nářadí na elektrickou energii bude v dosahu staveništní rozvaděč. 
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3.2.3 Výrobna směsi 

Výrobní část bude tvořit sestava sila s mobilním pneumatickým dopravníkem pro 

výrobu omítkových směsí. Tato sestava bude umístěna ve východní části staveniště v 

rámci zpevněné plochy. Sestava bude napojena na omítací zařízení umístěné uvnitř 

objektu. Pro zamíchání malty pro zdění bude sloužit v prostoru staveniště stavební 

míchačka. Tyto prvky budou napojeny na zdroj elektrické energie. Omítací zařízení musí 

být napojeno i na zdroj vody. 

 

4 Návrh staveništních kontejnerů 

Na staveništi budou pro potřeby zhotovitele umístěny obytné a sanitární kontejnery 

Contimade. Kontejnery budou sloužit jako šatny, kanceláře, sklady, hygienické zázemí 

pro pracovníky.  

Kontejnery jsou dimenzovány dle aktuálního počtu kmenových pracovníků na stavbě. 

Předpokládá se, že velké množství prací bude provedeno subdodavatelsky (provádění 

pilot, hydroizolace spodní stavby, dokončovací práce). Proto není návrh staveništních 

kontejnerů dimenzován pro maximální počty všech pracovníků. 

 

Požadované plochy pro obytné kontejnery: 

Stavbyvedoucí  15 – 20 m2 

Mistr    8 – 12 m2 

Ostatní pracovníci  5 – 8 m2 

Dělnící    1,25 m2 + 0,25 m2(při konzumaci jídla) 

 

Požadované parametry pro hygienické zázemí: 

1x umyvadlo   10 osob 

1x sprcha   15 osob 

1x WC + pisoár  10 osob 

2x WC + pisoár  11 – 50 mužů, nebo 11 – 30 žen 

 

Etapa I 

Počet pracovníků Potřebná plocha Kontejner 
Plocha 

kontejneru 

1 x stavbyvedoucí 1x15=15m2 
1 x Contimade 14A 28,11m2 

1 x mistr 1x10=10m2 

8 x dělníků 8x1,5=12m2 1 x Contimade 1A 14,1m2 

Tabulka 6: Dimenze obytných kontejnerů - etapa I 
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Požadované parametry Potřebný počet Kontejner 
Vybavení 

kontejneru 

1 x umyvadlo/10 osob 1xumyvadlo 

Contimade 19A 

4xumyvadlo 

1 x sprcha/15 osob 1xsprcha 2xsprcha 

1 x WC+pisoár/10 osob 1xWC+pisoár 2xWC+pisoár 

Tabulka 7: Dimenze hygienického zázemí - etapa I 

 

Etapa II 

Počet pracovníků Potřebná plocha Kontejner 
Plocha 

kontejneru 

1 x stavbyvedoucí 1x15=15m2 
1 x Contimade 14A 28,11m2 

1 x mistr 1x10=10m2 

18 x dělníků 18x1,5=27m2 2 x Contimade 1A 28,2m2 

Tabulka 8: Dimenze obytných kontejnerů - etapa II 

Požadované parametry 
Potřebný 

počet 
Kontejner 

Vybavení 

kontejneru 

1 x umyvadlo/10 osob 2xumyvadlo 

Contimade 19A 

4xumyvadlo 

1 x sprcha/15 osob 2xsprcha 2xsprcha 

2 x WC+pisoár/50 osob 2xWC+pisoár 2xWC+pisoár 

Tabulka 9: Dimenze hygienického zázemí - etapa II 

 

Etapa III 

Počet pracovníků Potřebná plocha Kontejner 
Plocha 

kontejneru 

1 x stavbyvedoucí 1x15=15m2 
1 x Contimade 14A 28,11m2 

1 x mistr 1x10=10m2 

18 x dělníků 18x1,5=27m2 2 x Contimade 1A 28,2m2 

Tabulka 10: Dimenze obytných kontejnerů - etapa III 

Požadované parametry Potřebný počet Kontejner 
Vybavení 

kontejneru 

1 x umyvadlo/10 osob 2xumyvadlo 

Contimade 19A 

4xumyvadlo 

1 x sprcha/15 osob 2xsprcha 2xsprcha 

2 x WC+pisoár/50 osob 2xWC+pisoár 2xWC+pisoár 

Tabulka 11: Dimenze hygienického zázemí - etapa III 

 

 

 

 



59 

5 Potřeba energií pro staveniště 

5.1 Voda 

Voda bude na staveništi zajištěna z nově zbudované přípojky pro polyfunkční dům. 

Staveništní vodovod bude veden pod povrchem v chráničce. 

 

Výpočet maximální potřeby provozní vody 

Potřeba vody pro ošetování betonové směsi.  200 l/m3  

Potřeba vody pro výrobu malty.    150 l/m3  

 

Sv=200*200+150*10=41500 l 

 

Qa =
Sv ∗ kn

t ∗ 3600
=

41500 ∗ 1,5

8 ∗ 3600
= 2,16 l/s 

 

Qa  spotřeba vody pro provozní účely [l/s] 

Sv  spotřeba vody za den[l] 

kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru 

t  doba odběru vody[h] 

 

 

Výpočet maximální potřeby vody pro sociálně hygienické účely 

Qb =
Pp ∗ 𝑁𝑆 ∗ kn

t ∗ 3600
=

40 ∗ 85 ∗ 1,5

8 ∗ 3600
= 0,18 l/s 

 

Qb spotřeba vody pro sociálně hygienické účely [l/s] 

Pp počet pracovníků 

Ns norma spotřeby vody na osobu na den 

kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 

t doba odběru vody[h] 

 

Q= Qa+ Qb=2,16+0,18=2,34 l/s 

Voda na staveniště bude přivedena potrubím PVC DN 50, s průtokem 2,8l/s 

 

Voda pro protipožární účely 

Pokud se ve vzdálenosti do 200 m vyskytuje hydrant není výpočet požární vody pro 

staveniště dle podmínek normy ČSN 730873 nutný. Hydrant se nachází ve vzdálenosti 

90 m od staveniště na křižovatce ulic Sokolská a Legionářská. 
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5.2 Kanalizace  

Hygienické a sociální kontejnery umístěné na staveništi budou napojeny na stávající 

kanalizaci, která prochází územím staveniště. Napojení bude provedeno jádrovým 

vývrtem s následnou šachtou. Do šachty bude také čerpána spodní voda ze stavební jámy. 

Napojení bude provedeno potrubím PVC KG DN 150. 

5.3 Elektrická enrgie 

Napojení na elektrickou energii bude z nově zbudované přípojky pro polyfunkční 

dům. Do prostoru staveniště budou osazeny dva staveništní rozvaděče. V prostoru 

staveniště bude přípojka vedena v chráničce pod terénem. Na rozvod elektrické energie 

budou také napojeny stavební stroje a buňky na staveništi. 

Příkon elektrické energie je stanoven dle příkonů jednotlivých strojů a zažízení a 

potřeby stavebních buňek. 

Stavební stroj/zařízení 
Potřebný příkon 

[kW] 

Věžový jeřáb Saez TL505 24,00 

Stavební výtah NOV 2032 33,00 

Čerpadla Weda 08 - Atlas Copco 2,4 

Okružní pila Hilti SCW 70 1,7 

Svářečka GAMA Omicron 1550 A 2,78 

Úhlová bruska EAG 2000 RS 2,0 

Enar vibrační stahovací lišta QXE 0,8 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Enar M5 AFP 0,77 

Vrtací kladivo HILTI TE – 7C 0,72 

Míchačka Atika Comet 130 0,6 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 68,77 

Tabulka 12: Potřebné příkony stavebních strojů a zařízení 

 

Vnitřní osvětlení Potřebný příkon[kW] 
Potřebný příkon 

celkem[kW] 

Contimade 14A 4x0,058 0,232 

Contimade 19A 2x0,036 0,072 

Contimade 1A 2x2x0,058 0,212 

P2 -  instalovaný výkon vnitřního osvětlení 0,516 

Tabulka 13: Potřebné příkony vnitřního osvětlení 
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Výpočet celkového příkonu elektrické energie 

𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2

= 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 68,77 + 0,8 ∗ 0,516 + 0)2 + (0,7 ∗ 68,77)2

= 65,34𝑘𝑊 

S  elektrický příkon [kW] 

P1  instalovaný výkon elekttromotorů na staveništi[kW] 

P2  instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů[kW] 

P3  instalovaný výkon osvětlení vnějších prostorů[kW] 

 

Potřebný příkon elektrické energie pro staveniště je 65,34 kW. 

6 Náklady na zařízení staveniště 

Prvek Počet MJ Cena za MJ Doba(měsíce) 
Celková 

cena 

dvojitý kontejner 

Contimade 14A 
1 ks 3600 Kč/měsíc 20 72000 Kč 

obytný kontejner 

Contimade 1A - 
2 ks 2800 Kč/měsíc 20 112000 Kč 

sanitární kontejner 

Contimade 19A 
1 ks 3800 Kč/měsíc 20 76000 Kč 

Skladový kontejner 

20´´ 
1 ks 2500 Kč/měsíc 20 50000 Kč 

Mobilní oplocení 36 m 80 Kč/m/měsíc 20 57600 Kč 

Přípojka vody 40,5 m 2 000 Kč/m - 81000 Kč 

Přípojka kanalizace 8 m 1 250 Kč/m - 10000 Kč 

Přípojka el. energie 50 m 450 Kč/m - 22500 Kč 

Staveništní rozvaděč 2 ks 1200Kč/měsíc 14 33600 Kč 

Jeřáb Saez TL505 

- montáž/demontáž 

1 ks 40 000 Kč/měsíc 11 440000 Kč 

120000 Kč 

Stavební výtah 1 ks 10000 Kč/měsíc 6 60000 Kč 

Silo + míchačka 1 ks 10000 Kč/měsíc 1 10000 Kč 

Zpevněné plochy 116 m2 200 Kč/m2 - 23200 Kč 

Spotřeba el. energie 
0,5MWh/ 

měsíc 
3 500 Kč/MWh 20 35000 Kč 

Spotřeba vody 1,5m3/den 65 Kč/m3 18 52 650 Kč 

Celkové náklady na zařízení staveniště 1255550 Kč 

Tabulka 14: Náklady na zařízení staveniště 
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7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správců inženýrských 

sítí a orgánů státní správy. Při realizaci činností se musí dodržovat osvědčené TP a 

všechny práce budou prováděny v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy o 

BOZP. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi, budou vybaveni 

OOPP a budou poučeni o BOZP, které budou dodržovat. 

Hlavní legislativa, která musí být doddržována 

Nařízení vlády 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 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Zákon 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 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

8 Vliv výstavby na životní prostředí 

Během výstavby budou dodržovány podmínky pro ochranu životního prostředí. Je 

nutné dodržovat předpisy a vyhlášky související s ochranou životního prostředí při 

výstavbě. V průběhu realizace stavby se bude dbát zejména na omezení hlučnosti na 

stavbě, kde je třeba dodržet nařízení vlády 272/2011Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění aktuální novely. 

Všechny používané stroje používané na stavbě musí mít s platné technické osvědčení. 

Také budou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin. 

Budou prováděny pravidelné kontroly veškerých stavebních strojů a mechanizmů. Pro 

případ úniku provozních kapalin vlivem poruchy či havárie bude na staveništi umístěna 

havarijní souprava se sorpčími prostředky. Vozidla se na staveništi budou pohybovat 

výhradně po zpevněných komunikacíh. Při znečištění budou vozidla před výjezdem 

mechanicky očištěny, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikcí. 
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Katalogové 

číslo 
Název odpadu Katergorie 

Nakládání 

s odpady 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 

číslem 08 01 11 
O skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O recyklace 

17 01 01 Beton(železobeton) O 

recyklace 

nebo 

skládka 

17 01 07 

 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neobsahující 

nebezpečné látky 

O 

recyklace 

nebo 

skládka 

17 02 01 Dřevo O 
recyklace 

spalovna 

17 02 02 Sklo O recyklace 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 02 04 

 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 

látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
N skládka 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 
O 

skládka, 

recyklace 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O recyklace 

17 04 02 Hliník O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace 

17 04 07 Směsné kovy O recyklace 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 
O 

skládka, 

recyklace 

17 06 04 
Izolační materiály bez obsahu azbestu a 

nebezpečných látek 
O skládka 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01 
O skládka 

17 09 04 

 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

spalovna 

KO nebo 

skládka 

Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

Tabulka 15: Přehled běžných odpadů vzniklých při stavbě 
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Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména v 

souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů a 

vyhlášky č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Za správné nakládání 

s odpady je zodpovědný zhototvitel stavby. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu provádění stavby, budou shromažďovány v 

odpovídajících shromažďovacích nádobách nebo na určených plochách. Odpady budou 

skladovány odděleně podle druhů. Shromažďovací nádoby či plochy pro shromažďování 

odpadů budou řádně označeny názvem, číselným kódem druhu odpadu a dle vyhlášky č. 

93/2016 Sb. katalog odpadů. Shromážděné odpady budou průběžně odváženy ze 

staveniště k recyklaci nebo odstranění. Odpady budou předávány ke zneškodnění 

oprávněným subjektům. 

Předpokládané nakládání s odpady na stavbě: 

Odpady budou likvidovány pouze v zařízeních, které mají likvidaci konkrétních 

odpadů oprávnění. Recyklovatelné materiály budou předány k recyklaci do příslušných 

zařízeních. Spalitelný odpad bude odvezen ke zpracování do spalovny komunálních 

odpadů. Nespalitelný odpad bude uložen na skládku. Odpady určené k likvidaci budou 

předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich likvidaci oprávněny. O 

odpadech vzniklých v průběhu výstavby bude vedena odpovídající evidence. Po 

dokončení stavby předloží zhotovitel doklady o způsobu likvidace nebo využití všech 

odpadů. 
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Pro větší stavební stroje a mechanismy je vypracován časový plán nasazení strojů – viz 

příloha 2.3 Časový plán nasazení strojů 

 

1 Nákladní automobil SCANIA R420 s hydraulickou rukou PALFINDER 38502  

Automobil je určen k dopravě a složení stavebních buněk CONTIMADE na 

staveniště po skončení výstavby k jejich odvozu. Automobil je vybaven hydraulickým 

ramenem 

Technické parametry: 

Maximální nosnost vozidla:  8,9 t 

Maximální nosnost HR:   8,1 t(2,15 t) 

Maximální vertikální dosah:  18,5 m 

Ložná plocha:    6370 x 2470 mm 

Montáž HR:     zadní 

 

 

Obrázek 33: Scania 420 s hydraulickým ramenem [5] 

2 Pásové rypadlo Caterpillar 316F 

Pásové rypadlo Caterpillar 316F patří do kategorie středně těžkých rypadel. Je vhodné 

pro výkopové práce většího rozsahu. Rypadlo lze využít s různými pracovními nástroji. 

Rypadlo bude použito pro výkop stavební jámy hlavního stavebního objektu a 

nakládání zeminy na nákladní automobily Tatra. 
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Obrázek 35: Pásové rypadlo 

Caterpillar 316F [7] 

 

Obrázek 34: Pásové rypadlo Caterpillar 316F [6] 

 

Technické parametry: 

Výkon motoru:   91 kW 

Max.dosah:   8,78 m 

Max. hloubkový dosah:  6,09 m 

Objem lopaty:   1,13 m3 

Provozní hmotnost:  17,2 t 

Přepravní délka:   8,57 m 

Výška:    3,05 m 

Šířka:    2,52 m 
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3 Nákladní automobil Tatra T158-8P6R44 

Nákladní automobil Tatra T815 je jednostranný sklápěč s objemem korby 18m3. 

Maximální rychlost prázdného automobilu je 85km/h, při plném naložení 70km/h. 

Po dobu zemních prací a terénních úprav bude sloužit pro přepravu vytěžené zeminy 

na skládku. Dále také pro dovoz sypkých materiálů pro potřebu stavby. 

 

Obrázek 36: Nákladní automobil Tatra T158-8P6R44 [8] 

Technické parametry: 

Výkon motoru:  340 kW 

Objem korby:   18 m3 

Max. rychlost:   85 km/h 

Celková hmotnost:  44,0 t 

Délka:    8,55 m 

Výška:    3,6 m 

Šířka:    2,55 m 

 

Obrázek 37: Nákladní automobil Tatra T158-8P6R44 [8] 
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4 Rypadlo nakladač CAT 434F2 

Nakladač bude provádět výkop přípojek pro zařízení staveniště. Po provedení pilot 

začistí základovou spáru. Pod prostorem podzemních garáží v části dvora bude 

rozprostírat vysypané podkladní vrstvy. 

K výbavě patří přední nakládací lžíce a překlápěcí paletizační vidle a zadní 

univerzální podkop opatřený hákem. Stroj je postaven na kolovém podvozku, tím pádem 

jeho doprava na staveniště bude po pozemních komunikacích svépomocí. 

 

Technické parametry: 

Výkon:     74,5 kW 

Šířka přední lopaty:  2434 mm 

Objem přední lopaty:  1,15 m3 

Výška zdvihu čepu lopaty: 3,518 m 

Šířka lopaty:    0,61 m 

Objem zadní lopaty:   0,2 m3 

Pohonný agregát:    Vznětový motor  

Nosnost přední lopaty:  4,329 t 

Provozní hmotnost:   9,82 t 

 

Obrázek 38: Rypadlo nakladač CAT 434 F2 [9] 
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5 Smykem řízený nakladač CAT 262D 

Při provádění pilot bude smykem řízený nakladač odebírat vyvrtanou zeminu a 

nakládat na nákladní automobil. Díky jeho rozměrům bude moci dopravovat materiál i 

do budoucích podzemních garáží. 

Technické parametry: 

Podvozek:    Kolový 

Bod přetížení:    1737 kg 

Jmenovitá provozní nosnost: 1542 kg 

Motor:     Diesel motor – 73 kW 

Rychlost pojezdu:   10,6 km/h 

Provozní hmotnost:   3,977 t 

Max. výška čepu lopaty:  3 229 mm 

 

 

Obrázek 39: Smykem řízený nakladač CAT 262D [10] 

 

6 Pilotažní souprava SOILMEC SR – 30 

Pilotovací souprava Soilmec je navrčena pro provedení pilot metodou CFA. Je 

vhodná vzhledem k rychlosti provádění a možnosti provést vlastní osazení armokoše na 

danou pozici.  

Technické parametry: - 

CFA – max. průměr:  900 mm 

CFA – max. hloubka:  23 m 

Výkon motoru:    168 kW  

Výkon betonové pumpy:   352 l/min 

Rozměry(š*v*d)   3700 x 7695 x 16800 mm 

Přepravní rozměry(š*v*d) 2550 x 3330 x 12090 mm 

Hmotnost    34 t 

Přepravní hmotnost   26 t 
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Obrázek 40: Pilotovací souprava Soilmec SR – 30 [11] 

 

7 Tahač IVECO AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4 

Tahač podvalníku bude sloužit pro dopravu strojů s pásovým podvozkem na místo 

stavby. 

Technické parametry: 

Celková délka:     6 410 mm 

Max. šířka kabiny:    2 500 mm 

Výška bez spoileru:    3 234 mm 

Povolené zatížení přední nápravy: 8 000 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy:  2 x 10 500 kg 
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Obrázek 41: Tahač Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4 [12] 

 

8 Podvalník GOLDHOFER STN-L3 Bau+ 

Bude sloužit pro přepravu stavebních strojů s pásovým podvozke. (rypadlo, pilotážní 

souprava) Jedná se o osvědčený 3 nápravový podvalník s robustní konstrukcí rámu pro 

bodové zatížení a dvojitými podlahami nad koly (nutné při přepravě stavebních, 

silničních a zemních strojů). Zesílené, 50-ti tunové nájezdové rampy zaručují 

bezproblémový nájezd všech strojů této váhové kategorie. Zabudovaná bagrová 

prohlubeň umožňuje uložení ramene bagru a tím snížení přepravní výšky o 350 mm.  

 

Obrázek 42: Podvalník – návěs GOLDHOFER STN-L3 Bau+ [13] 
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Technické parametry: 

Ložná plocha:     8 400 x 2 550 mm 

Ložná výška v zast. stavu:   885 mm (+ 140/-60) 

Zatížení bočnice:     20 t 

Zatížení náprav:     3 x 10 t 

Celková hmotnost návěsu:   50 t 

Pohotovostní hmotnost:    9,8 t 

Nosnost:      40,2 t 

 

 

Obrázek 43: Schéma podvalník – návěs GOLDHOFER STN-L3 Bau+ [13] 

 

9 Stacionární čerpadlo betonu PUTZMEISTER BSA 1005D Compact 

Stacionární čerpadlo bude využito pro vhánění čerstvého betonu přes vrtnou soupravu 

do nově vyvrtaných pilot. Protože je řešeno jako přívěs s kolovým podvozkem, bude na 

staveniště dotaženo, umístěno na požadovanou pozici a v průběhu prací případně 

přesouváno. 

Technické parametry: 

Podvozek:   Kolový 

Max výkon:   52 m3/hod 

Max dopravní tlak:  70 bar 

Motor:   Diesel motor  55 kW 

Počet zdvihů za min.: 34 

Hmotnost:   2,7 t 
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Obrázek 44: Stacionární čerpadlo betonu PUTZMEISTER BSA 1005D Compact [14] 

 

10 Věžový jeřáb SAEZ TL505 

Stavební věžový jeřáb s horní otočí SAEZ TL 505 bude využíván pro dopravu 

materiálu po staveništi. Věžový jeřáb bude mít výložník délky 35 m a výšku háku 26,75 

m. Výška hřebene budovy je 22,73 m od základny jeřábu.  Poloha jeřábu je zaznačena ve 

výkrese zařízení staveniště pro hrubo stavbu.  

Založení jeřábu se provede do základu o rozměrech 4,5x4,5x1,3 m, do něhož se 

zabetonuje kotvící díl. Při realizaci podzemních garáží v části dvora se vynechá otvor ve 

stropních konstrukcích, které se dokončí po demontáži jeřábu. 

 

Technické parametry 

Výška háku   26,75 m 

Vyložení ramene   35,0 m 

Maximální nosnost  2 500 kg 

Nosnost při max. vyložení 2 000 kg 

Příkon    24 Kw 
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Obrázek 45: Věžový jeřáb Saez TL505 [15] 
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Obrázek 46: Křivka únosnosti věžového jeřábu SAEZ TL505 

Bod 1 – nejvzdálenější a zároveň nejtěžší břemeno bude bádie na beton o hmotnosti 2050 

kg ve vzdálenosti 30 m 

Bod 2 – nejbližší břemeno bude bednění železovetonové monolitické stěny hmotnosti cca 

1000 kg ve vzdálenosti 4,5 m 

 

11 Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8 C - Basic line, na podvozku 

SCANIA P380 

Autodomíchávače budou zajištovat dopravu čerstvého betonu na stavbu během 

veškerých betonáží z nedaleké betonárny firmy Cemex a.s. 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem:  8 m3 

Vodorys:    9340 l 

Otáčky bubnu:   0 – 12 U/min 

Hmotnost nástavby:  3,77 t 

Výška násypky:   2499 mm 

Průjezdná výška:  2503 mm 

Výsypná výška:  1101 mm 
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Obrázek 47: Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8 C - Basic line, na podvozku 

SCANIA P380 [16] 

 

12 Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

Čerpadlo je mobilní na kolovém podvozku. Bude požíváno při většině betonáží 

monolitického skeletu stavby. Při betonáži stropu 4.NP a vyšších budou k při betonáži 

využity i nádstavné hadice. Čerpadlo je osazeno na mobilním kolovém podvozku, tudíž 

není potřeba druhotných dopravních mechanismů. 

Technické parametry: 

Počet ramen:    4 

Výškový dosah:    38,70 m 

Boční dosah:    34,65 m 

Hloubkový dosah:   26,10 m 

Výkon:     164 m3/h 

Dopravní tlak:    85 bar 
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Obrázek 48: Autočerpadlo SCHWING S 39 SX [17] 

Dosah autočerpadla je navržen tak, aby bylo schopné provést betonáž maximálního 

množství konstrukcí budovaného objektu. Stěna a část stropu při provádění 5.NP a 6.NP 

není v dosahu čerpadla. Návrh čerpadla je omezen plochou pro ustavení na staveništi. 

Nedosažitelné konstrukce a menší objemy v budou betonovány za pomoci bádie o objemu 

0,75 m3. 

 

 Obrázek 49: Schéma dosahu autočerpadla SCHWING S 39 SX [18] 



80 

13 Vibrační deska Atlas Copco LG 504 

Vibrační deska bude využívána pro hutnění podkladových vrstev pro základovou 

desku podzemních garáží v části dvora. Součástí vibrační desky je i kompaktometr pro 

měření aktuální míry zhutnění. 

Vibrační deska Atlas Copco LG 504 je vhodná pro hutnění ploch velkého rozsahu. 

Deska je vhodná pro použití na sypké spodní vrstvy - písky a štěrky. Vibrační deska je 

vybavena kvalitní otěruvzdornou spodní deskou HARDOX. 

Technické parametry: 

Hmotnost      499 kg  

Motor HATZ Supra 1D81Z   8,2 kW  

Hutnící síla     65 kN  

Frekvence      69 Hz  

Amplituda     2,4 mm  

Pracovní rychlost     32 m/min  

Rozměry hutnící desky (š x d)   700x900 mm  

Hladina akustického výkonu/tlaku  109/91 dB  

rozměry stroje (d x š x v)   1660x700x1210 mm  

 

 

Obrázek 50: Vibrační deska Atlas Copco LG 504 [19] 

 

14 Stavební výtah NOV 2032 

Osobo-nákladní stavební výtah bude na stavbě během provádění zdících prací a 

vnitřních rozvodů instalací. 

Technické parametry 

Nosnost     2000 kg 

Maximální výška zdvihu   350 m 

Vnitřní rozměry klece   1475 x 2200 x 2450 mm 

Rychlost     0 – 70 m/min 

Výkon mototoru    3 x 11 kW 
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Obrázek 51:Stavební výtah NOV 2032 [20] 

 

15 Nivelační přístroj GeoFennel FAL 32 PROFI 

Nivelační přístroj bude použit stavbyvedoucímu pro kontrolu vytyčovacích prací před 

výkopovými pracemi, prováděním pilot, při kontrole výšek a rovinnosti monolitických 

konstrukcí. K nivelačnímu přístroji bude na stavbě k dispozici také trojnožka a nivelační 

lať. 

Technické parametry: 

Přesnost:    +/-1mm 

Nejkratší záměra:  30 cm 

Zvětšení přístroje:  32x 

Tělo přístroje:   odolný kov 

Optika:    skleněná 

 

       Obrázek 52: Nivelační přístroj GeoFennel 

         FAL 32 PROFI [21] 
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16 Rotační laser FL 245 HV 

Rotační nivelační přístroj bude využíván při provádění bednících a betonářských prací 

stropů, zdících pracích a provádění obkladů. Na stavbě bude i příslušenství jako přijímač 

laseru FR 45 s úchytem na lať, dálkové ovládání, nabíječku / zdroj, držák laseru na zeď 

nebo strop 

Technické parametry: 

Přesnost vodorovná: +/- 1 mm / 10 m 

Přesnost svislá:  +/- 1,5 mm / 10 m 

Dosah:   až 350 m 

Rychlost rotace:   200 nebo 500 ot/min 

Samonivelace:   +/- 5° (9%) 

Napájení:    NiMH akumulátor 

Hmotnost:   1,95 kg 

Pracovní teplota:  -10°C až +50°C 

 

         Obrázek 53: Rotační laser  

          FL 245 HV [22] 

17 Kalové čerpadlo Weda 08 - Atlas Copco 

Kalové čerpadlo bude využito během výkopových prací pro odčerpávání spodní a 

srážkové vody ve stavební jámě z provizorních sběrných studní. 

Technické parametry: 

Příkon:    230 V 

Výkon:   1,2 kW 

Max čerpací výkon:  325 l/min 

Max ponorná hloubka:  5 m 

Hmotnost:   12 kg 

Max. velikost nečistot:  75 mm 

 

      Obrázek 54: Kalové čerpadlo  

      Weda 08 - Atlas Copco [23] 

18 Motorová pila Husqvarna 560 XP 

Motorová pila bude využita ke krácení či úpravám stavebního řeziva. 

Technické parametry: 

Výkon:    3,5 kW 

Délka lišty:  15 palců 

Zdvihový objem:   59,8 cm3 
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Max. otáčky motoru: 9600 ot/min 

Hmotnost:   5,9 kg 

Objem nádrže:   0,65 l 

 

 

 

      

      Obrázek 55: Motorová pila Husqvarna 560 XP [24] 

19 Okružní pila Hilti SCW 70 

Okružní pila bude sloužit k výrobě požadovaných prvků bednění schodiště a otvorů. 

Bude se používat pro vytvoření rovných řezů. 

Technické parametry: 

Příkon    1,7 kW  

Volnoběžné otáčky  5 800 ot/min  

Průměr kotouče   190 mm  

Hloubka řezu (90°)  67 mm  

Hloubka řezu (45°)  49 mm  

Hmotnost    5,3 kg  

Obrázek 56: Okružní pila Hilti SCW 70 [25] 

20 Svářečka GAMA Omicron 1550 A 

Svářečka bude využívána při svařování výztuže, zejména u základové desky. 

Technické parametry 

Napájení:    1x230V 

Výkon:   60% - 150A 

    100% - 130A 

Proudový rozsah:   10-150A 

Průměr elektrody:  1,0 – 4,0 mm 

Rozměry:    300 x 143 x 210 mm 

Hmotnost:   5,6 kg 

Obrázek 57: Svářečka GAMA Omicron 1550 A [26] 

21 Úhlová bruska EAG 2000 RS 

Úhlová bruska bude využita při práci s výztuží výztuží pro její případné úpravy a 

řezání prutů. 

Technické parametry 

Napětí:   220 V 

Příkon:    2000 W 

Volnoběžné otáčky:  6000 min-1 

Průměr kotouče:   230 mm 
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Vřetenový závit:  M14 

Hmotnost:   6 kg 

 

 

 

 

Obrázek 58: Úhlová bruska EAG 2000 RS [27] 

22 Badie koš na beton 1018.12 

Bádie bude využita během betonáže menších objemů či pro řerpadlo nedostupných 

míst. Manipulaci bude zajišťovat věžový jeřáb Saez TL505. Nízká hrana zaručuje ideální 

výšku pro plnění badie mixem. Badie obsahuje gumový rukáv o délce 2 metry a průměru 

20 cm. 

Technické parametry: 

Objem:    0,75 m3 

Nosnost:    1800 kg 

Vlastní hmotnost:  250 kg 

Výška:    900 mm 

Průměr rukávu:  200 mm 

 

 

Obrázek 59: Bádie koš na beton 1018.12 [28] 

23 Enar vibrační stahovací lišta QXE 

Vibrační lišta bude používána při provádění vodorovných monolitických konstrukcí 

pro zabezpečení dostatečného zhutnění čerstvého betonu. 

Technické parametry: 

Motor:    elektrický – 230V 

Délka lišty:   3 m 

Odstředivá síla:  0,68kN 

Hmotnost:   12,5 kg 

Výkon:    100 W 

 

 

Obrázek 60: Enar vibrační stahovací lišta QXE [29] 

24 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Enar M5 AFP 

Ponorný vibrátor bude využíván pro hutnění čerstvého betonu při provádění 

monolitických konstrukcí. 

Technické parametry: 

Napětí:   230 V 
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Otáčky motoru:   12000 ot/min 

Hmotnost:   14 kg 

Napětí:   42 V 

Průměr hlavice:  50 mm 

Délka hlavice:  380 mm 

Délka hřídele:  5 m 

Hutnící výkon:  30 m3/hod 

       Obrázek 61:Vysokofrekvenční ponorný 

         vibrátor Enar M5 AFP [30] 

25 Vrtací kladivo HILTI TE – 7C 

Vrtací kladivo Hilti bude využíváno pro kotvení bednících prvků do konstrukce a jiné 

vrtání zejména do monolitických konstrucí. 

Technické parametry: 

Frekvence příklepu:  4020 příklepů/min 

Energie příklepu:   2,6 J 

Rozsah vrtací kapacity: 4 - 28 mm 

Hmotnost:   3,4 kg 

Příkon:    720 W 

Síťový kmitočet:   50-60 Hz 

 

Obrázek 62: Vrtací kladivo HILTI TE - 7C [31]  

26 Aku vrtačka HILTI SFC 22-A 

Aku vrtačka bude na stavbě pro menší montážní práce a provizorní spojování prvků. 

Technické parametry: 

Napětí:   22 V 

Typ baterie:  Li-Ion 

Energie baterie:   46,2 Wh 

Hmotnost:   1,7 kg 

Max kroutící moment:  28/55 Nm  

(měkký /pevný materiál) 

 

Obrázek 63: Aku vrtačka HILTI SFC 22-A [32] 

27 Míchačka Atika Comet 130 

Míchačka bude na stavbě využívána k promíchávání maltových směsí. 

Technické parametry: 

Motor:    230 V 

Výkon:    600 W 

Celkový objem bubnu:  130 litrů 
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Rozměry (d x š x v):  1200 x 680 x 1300 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 64: Míchačka Atika Comet 130 [33] 

28 Omítací stroj M-TEC DUO-MIX 

Čerpadlo na omítky a zároveň míchačka v jednom s integrovanou vodní pumpu. 

Technické parametry: 

Napětí:    400 V 

Výkon:    6700 W 

Výkon(materiál)  22l/min 

Dopravní vzdálenost:  40 m 

Dopravní výška:   30 m 

Pracovní tlak:   30 bar 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 65:Omítací stroj M-TEC DUO-MIX [34] 
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1 Obecné informace o stavbě 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Polyfunkční dům Sokolská 5 

Místo stavby:   ulice Sokolská, 779 00 Olomouc 

Katastrální území:  katastrální území Olomouc město, 

     parcely č.437, 438, 79/22, 512, 2, 79/7 

Kraj/okres:   Olomoucký/Olomouc 

Charakter stavby:  polyfunkční dům, novostavba 

Investor:   ARPRO spol. s r.o., 

    Sokolská 586/7, Olomouc 779 00 

Projektant:   ARTERA projekt s. r.o., 

    Sokolská 7, 779 00 Olomouc 

Termín zahájení:  03/2018 

1.2 Obecná charakteristika stavby 

Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, na ulici Sokolské v blízkosti 

centra města. Parcela vytvářela přerušení bloku budov. Na východní straně parcely je 

vjezd do areálu, který slouží také sousednímu domu Sokolská 7. Východně od parcely 

sousedí historický dům Sokolská 7 v historickém slohu. Na severu sousedí parcela s 

parkovištěm Teplotechny. Západně parcela sousedí s prostorem vnitrobloku, který je ze 

strany ulice Sokolské tvořen budovou nevýznamné architektury a navazuje přes vnitřní 

dvůr na pozemek Teplotechny. Tento prostor není v současnosti nijak využíván, nachází 

se zde volně rostoucí zeleň. Jižní hranici pozemku tvoří ulice Sokolská. 

Jedná se o sedmipodlažní objekt se 6 nadzemními a 1 podzemním, přičemž dvě 

nejvýše položená podlaží jsou v podkroví budovy. Celková délka spodní stavby je cca 

25,0 metrů, šířka suterénu je cca 16,1 metrů. Obdélníkový půdorys nadzemních podlaží 

je cca 25,22x17,44 m. K objektu přiléhá vjezd do podzemních garáží, včetně jejich 

rozšíření pod parkem ze severní strany objektu. 

Budova je technicky řešena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 

400/400 mm, na kterých jsou uloženy ŽB stropní desky tl. 200 mm nad suterénem a 240 

mm v patrech. Základové konstrukce jsou provedeny na vrtaných pilotách a základové 

desce tl.300 mm. Piloty jsou průměru 600 mm a 900 mm. Piloty budou vyztuženy 

armokoši, které nejsou zataženy do základové desky. Suterén tvoří železobetonová vana. 

Obvodový plášť je řešen výplňovým zdivem YTONG s tepelnou izolací z minerálních 

vláken tloušťky 160 mm. Povrch uliční fasády je navíc dekorován obkladem cihlovými 

pásky. Nosnou konstrukci střechy tvoří tradiční dřevěný krov s prodlouženou stojatou 

stolicí, který je rozdělen zlomem mansardy v úrovni podlahy podkroví na dva sklony. 

Dolní část tvořící podkroví 5.NP má sklon 45° a horní část nad zlomem má sklon 30°. 

Krytina je z plechových šablon kosočtvercového tvaru imitující historické šablony. 
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1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis řeší provádění železobetonových monolitických konstrukcí 

polyfunkčního domu Sokolská 5 v Olomouci. Jedná se o provedení monolitických 

železobetonových stěn, sloupů a stropů. V tomto předpisu jsou popsány jednotlivé fáze, 

jako je doprava materiálu, provádění bednění, armování, betonáž, ošetřování betonu a 

odbednění konstrukcí včetně všech zásad správného provádění.  

Podzemní podlaží tvoří železobetonová vana tloušťky dna 240 mm a stěny vany 

tloušťky 300 mm. Do obvodových stěn jsou zaintegrovány nosné pilíře. Deska, obvodové 

stěny a zaintegrované pilíře jsou z betonu C25/30XC2. Vnitřní pilíře jsou z betonu 

C30/37XC2. Strop suterénu tloušťky 200 mm je uložen na vnitřních pilířích a 

obvodových stěnách vany, přes které je vykonzolován. Stropy 1.NP – 5.NP mají tloušťku 

240 mm. Nosné stěny přenáší svislé zatížení i horizontální síly vyvolané účinky větru.  

Nosné konstrukce nadzemní části objektu jsou navrženy z betonu C25/30 – stropy, 

C30/37 – sloupy. Stropy mají výztuž ze sítí KARI doplněnou klasickou výztuží 10 505R. 

Sloupy jsou vyztuženy klasickou výztuží 10 505R. Prostorová tuhost objektu je zajištěna 

příčnými a podélnými železobetonovými stěnami a výtahovou šachtou.  

Pro bednění monolitických konstrukcí budou využívány systémové prvky od firmy 

PERI. K realizaci těchto činností je důležitý návrh hlavní mechanizace, kterou je stabilní 

jeřáb Saez TL505 nebo čerpadlo na beton Schwing. 

2 Materiál 

2.1 Použité materiály 

2.1.1 Bednění  

Dodavatel:  PERI spol. s.r.o. 

Za Olomouckou, Držovice 

 

• Systémové bednění stropních konstrukcí PERI MULTIFLEX 

Podpůrná konstrukce pro vyhotovení monolitické stropní konstrukce bude 

vyhotovena ze systémového bednění PERI MULTIFLEX. Bednění je čtyřprvkové, skládá 

se ze stojek, primárních nosníků, sekundárních nosníků a desek z překližky. 

 

• Systémové bednění stěnových konstrukcí a sloupů PERI TRIO 

Pro bednění svislých konstrukcí bude využíváno stěnové rámové bednění PERI 

TRIO. Toto bednění je velmi univerzální a dá se použít na všechny typy svislých 

konstrukcí. Základem rámového bednění je panel. Panely se navzájem spojují pomocí 

spojovacích prvků (zámky, spojky). Vodorovné síly jsou zachyceny pomocí rádlování 

(táhla a matice). Systém také obsahuje celou řadu doplńkových prvků, které usnadňují 

práci a zajišťují bezpečnost. 
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2.1.2 Beton 

Dodavatel: betonárna CEMEX Czech Republic s.r.o. 

Balcárkova 755, Olomouc 

• Beton C25/30 XC2.  

• Beton C30/37 XC2. 

2.1.3 Ocelová výztuž 

Dodavatel: Výztuž z betonářské oceli IP systém, a.s. 

U panelárny 573/3, Olomouc 

• S235 KARI 

• 10505R 

2.1.4 Dolňkový materiál  

• Distanční kroužky 

• Vázací drát 

• Prostředek na ošetření bednění a odbedňování 

 

2.2 Výpočet materiálu 

2.2.1 Množství bednění 

Stropy 

1.PP(dvůr)  458,89m2 

1.PP   396,51m2 

1.NP   416,80m2 

2.NP   416,80m2 

3.NP   427,07m2 

4.NP   417,64m2 

5.NP   170,62m2 

Stop výtahové šachty 5,8425m2 

Celkem stropy  2293,365m2 

 

Stropy – čela 

1.PP(dvůr)   67,61m2 

1.PP   106,07m2 

1.NP   107,06m2 

2.NP   104,62m2 

3.NP   106,27m2 

4.NP   106,48m2 

5.NP   79,98m2 

Strop výtahové šachty 9,8m2 

Celkem čela stropů  687,898m2 
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Stěny - jednostranné bednění 

1.PP(dvůr)   99.47m2 

1.PP   114,06m2 

1.NP   59,79m2 

2.NP   20,53m2 

3.NP   37,61m2 

4.NP   37,60m2 

5.NP   20,87m2 

Celkem jednostranné 

bednění stěn  389,938m2 
 

Stěny - oboustranné bednění 

1.PP(dvůr)  147,88m2 

1.PP   141,71m2 

1.NP   106,70m2 

2.NP   48,50m2 

3.NP   74,81m2 

4.NP   71,95m2 

5.NP   204,38m2 

Výtahová šachta 166,46m2 

Celkem oboustranné  

bednění stěn  962,406m2 

 

Sloupy 

1.PP   67,20m2 

1.NP   120,32m2 

2.NP   104,32m2 

3.NP   104,32m2 

4.NP   104,32m2 

5.NP   35,84m2 

Celkem sloupy  536,32m2 

2.2.2 Množství výztuže 

Stropy 10 505R 

1.PP(dvůr)   1,147t 

1.PP   1,8868t 

1.NP   1,4596t 

2.NP   1,4388t 

3.NP   1,4388t 
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4.NP   1,4757t 

5.NP   0,916t 

Celkem stropy  9,7629t 

 

Stropy - KARI (KY81) 

1.PP(dvůr)   12,620t 

1.PP   9,0800t 

1.NP   8,6948t 

2.NP   9,2546t 

3.NP   9,2546t 

4.NP   9,2546t 

5.NP   3,7849t 

Celkem KARI sítě  61,943t 
 

Stěny 10505R 

1.PP(dvůr)  4,5981t 

1.PP   3,0340t 

1.NP   2,7349t 

2.NP   1,2931t 

3.NP   1,7312t 

4.NP   1,2351t 

5.NP   4,3708t 

Výtahová šachta  3,4461t 

Celkem stěny 10505R 22,443t 
 

Stěny – 10216E 

1.PP   0,1244t 

Celkem stěny 10216E 0,1244t 

 

Sloupy 10505R 

1.PP   1,1185t 

1.NP   1,7455t 

2.NP+3.NP+4.NP 3,5915t 

5.NP   0,4239t 

Celkem sloupy  6,8794t 

2.2.3 Množství betonu 

Stropy C25/30 

1.PP(dvůr)   115,89m3 

1.PP   78,462m3 
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1.NP   100,097m3 

2.NP   100,097m3 

3.NP   100,198m3 

4.NP   100,298m3 

5.NP   42,736m3 

Celkem stropy  637,778m3 

 

Stěny C25/30 

1.PP(dvůr)  36,512m3 

1.PP   51,984m3 

1.NP   27,490m3 

2.NP   12,994m3 

3.NP   17,271m3 

4.NP   17,418m3 

5.NP   27,924m3 

Výtahová šachta 33,293m3 

Celkem stěny   224,886m3 

 

Sloupy C30/37 

1.PP   6,72m3 

1.NP   12,032m3 

2.NP   10,432m3 

3.NP   10,432m3 

4.NP   10,432m3 

5.NP   3,584m3 

Celkem sloupy  55,632m3 

2.3 Skladování materiálu 

Na staveništi bude ke skladování materiálu sloužit skládka materiálu jeden 

uzamykatelný kontejner pro nářadí a drobný materiál. Při přesunu stavebního materiálu 

v průběhu provádění železobetonových konstrukcí bude, v rámci možností, co nejvíce 

využíváno přesunu materiálu přímo na místo použití. Tím se sníží potřeba přesunů či 

odkládání materiálu na skládku a urychlí realizace. Skládku na staveništi bude tvořit 

plocha podkladního betonu, základové desky a později stropu podzemních garáží v části 

dvora. Tato plocha bude také využívána jako montážní plocha bednění a výztuže.  

Prvky systémového bednění budou skladovány na skládce materiálu nebo případně 

přímo v nově budovaném objektu. Překližky se budou skladovat na skládce materiálu, 

podloženy dřevěnými hranoly. Stojky a GT nosníky se budou přepravovat a skladovat na 

sloupkových paletách. Spojovací prvky bednění budou skladovány v přepravních koších 

na zpevněné odvodněné ploše, nebo v uzamykatelném skladu. 
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Výztuž bude uložena na skládce materiálu. Stejné pruty výztuže budou k sobě 

svázeny drátem. Každý svazek výztuže musí být označen identifikačním štítkem s 

popisem, aby byl snadno rozpoznatelný. Před zabudování výztuže v konstrukci je třeba 

zkontrolovat její čistotu a neporušenost.  

2.4 Doprava materiálu 

2.4.1 Primární doprava 

Systémové bednění PERI bude zapůjčeno na pobočce firmy PERI, spol. s r.o., která 

sídlí v Držkovicích (Prostějov). Trasa mezi skladem firmy PERI a stavbou je dlouhá 18 

km. Dopravu zajístí nákladní automobil SCANIA R420 s hydraulickou rukou. 

Výztuž z betonářské oceli bude na stavbu zakoupena a dopravena z firmy IP systém, 

a.s., sídlící v Olomouci. Vzdálenost na staveniště je dlouhá asi 4 km. Výztuž bude 

přepravena pomocí nákladního automobilu SCANIA R420 s hydraulickou rukou. 

Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávači SCHWING STETTER 

AM 8 C o objemu bubnu 8 m3 z betonárny Cemex, a.s. se sídlem v Olomouci na 

Balcárkově ulici vzdálené 4,4 km. Doba cesty v závislosti na hustotě dopravy činí 13 – 

17 minut. Dle aktuální potřeby objemů betonáže, bude vždy do dopravy zapojeno 

potřebné množství autodomíchavačů. 

Primární doprava bude zajištěna po běžných komunikaci bez významných omezení. 

Podrobněji jsou trasy zhodnoceny v samostatné části této práce Posouzení 

dopravyhlavních stavebních materiálů. 

2.4.2 Sekundární doprava  

Jako hlavní mechanizační prostředek pro sekundární dopravu bude na staveništi 

sloužit stabilní věžový jeřáb Saez TL505. Jeřáb bude přepravovat veškeré bednění a 

výztuž, včetně pomocného materiálu, na místo určení. 

Podle aktuální potřeby betonáže bude čerstvý beton na staveništi přepravován pomocí 

bádie a věžového jeřábu, nebo bude autočerpadlem betonové směsi SCHWING S 39 SX 

vytlačován na místo v konstrukci. Dosah autočerpadla je navržen tak, aby bylo schopné 

provést betonáž maximálního množství konstrukcí budovaného objektu. Stěna a část 

stropu při provádění 5.NP a 6.NP není v dosahu čerpadla. Návrh čerpadla je omezen 

plochou pro ustavení na staveništi. Nedosažitelné konstrukce a menší objemy v budou 

betonovány za pomoci bádie o objemu 0,75 m3. Váha plné badie i s vlastní hmotností činí 

cca 2,05 t. 

3 Převzetí pracoviště 

Před převzetím pracoviště pro provádění monolitických konstrukcí musí všechny 

předchozí činnosti dokončeny a zkontrolovány zda jsou ve shodě s projektovou 

dokumentací. Pracoviště přebírá vedoucí pracovní čety od stavbyvedoucího. Pracoviště 

musí být při předání uklizené od odpadu a zbytků materiálu vzniklého z předchozích prací 

(zemní práce, hlubinné zakládání, hydroizolace spodní stavby).  
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Práce mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli proškoleni o BOZP na staveništi.  

Termíny dodání bednění a výztuže musí být nastaveny tak, aby nevznikaly zbytečné 

prodlevy z důvodu nedodaného materiálu. Při převzetí pracoviště bude také předána 

konstrukční projektová dokumentace (výkresy tvaru a výztuže). 

Při přejímce bude provedena i kontrola vybavenosti a zabezpečení staveniště pro dané 

technologické etapy. Staveniště musí být v souladu s technickou zprávou staveniště a 

výkresy pro dané etapy. Kontroluje se oplocení staveniště, které musí být souvislé 

nepoškozené na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m, vjezd na staveniště musí být 

řádně označený a zabezpečený. Dále se provede kontrola dostupnosti inženýrských sítí 

(voda a elektrické energie), zpevněných ploch (staveništní komunikace, skládky), jeřábu 

a kontrola prostoru staveništního zázemí - buněk. O předání pracoviště se provede se 

zápis do stavebního deníku a bude sepsán protokol o předání. 

4 Pracovní podmínky 

4.1 Zařízení staveniště 

Vzhledem k předcházejícím etapám na stavbě, bude již staveniště rozděleno na oblasti 

pracovní a sociální.  Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m. Toto oplocení bude z jižní 

strany částečně zasahovat do prostoru chodníku pro pěší na ulici Sokolské. Oplocení bude 

označeno reflexními prvky. Na zúžený průchod bude také upozorněno dopravním 

značením. Vymezení staveniště i jeho zabezpečení a oplocení z ostatních světových stran 

budou tvořit stávající budovy a stávající oplocení. Oplocením staveniště bude přístup na 

staveniště zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Na staveništi budou umístěny 

mobilní kontejnerové uzamykatelné buňky, které budou sloužit jako sociální a hygienické 

zázemí pro pracovníky a skladování drobného materiálu. Skladovací a zpevněné plochy 

jsou vyznačeny na výkresu ZS. Vjezd na staveniště bude z ulice Sokolské, která slouží 

jako místní komunikace a na níž je také tramvajová dráha s elektrickým vedením. Vozidla 

se na staveništi budou pohybovat po zpevněných plochách, a tudíž by neměly nijak 

znečišťovat přilehlé komunikace. 

Veškeré stavební práce se budou vykonávat během dne, kdy bude pracoviště přírodně 

osvětleno denním světlem. Práce v noci při umělém osvětlení se neuvažuje. V případě 

snížené viditelnosti bude použito pouze provizorní osvětlení halogenovými reflektory. 

Pro provádění monolitických konstrukcí musí být na staveništi zajištěna elektrická 

energie a také přívod vody. Elektrická energie pro řezání výztuže, hutnění betonu či jiné 

bude na stavbě přístupná přes staveništní rozvaděče z nově zbudované přípojky. Na 

staveništi bude také zajištěn přívod vody pro hygienické i provozní účely, zejména 

ošetřování betonu. Vodu pro potřebu výstavby celého objektu je navrženo odebírat z nově 

zbudované přípojky. Přípojky na staveništi budou již zřízeny z předchozí technologické 

etapy. 
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4.2 Klimatické požadavky 

V oblasti, ve které se staveniště nachází se nevyskytují žádné extrémní klimatické 

podmínky. Minimální zimní teplota se v daném míště předpokládá -12°C. Nadmořská 

výška nebude mít žádný negativní vliv na průběh realizace monolitických konstrukcí. 

Betonáž se může provádět při teplotě 5 °C a vyšších. V ostatních případech je nutno 

zajistit opatření. 

Při nízkých teplotách je několik možnotí jak provádět betonáž. Je možnost ohřevu 

jednotlivých složek betonové směsi kameniva nebo vody. Další možností je úprava 

složení betonové směsi použitím cementu s vyšším vývinem hydratačního tepla, větším 

množstvím cementu nebo přidat přísady pro betonování za nízkých teplot. 

Dále jelikož betonáž bude probíhat i ve výškách nad 1,5 m je nutné dodržovat i 

nařízení vlády 362/2005 Sb. Práce budou přerušeny v případě bouře, deště, sněžení. 

Překročí-li rychlost větru 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 

pracovních polohovacích systémů; nebo překročí.li rychlost větru 11 m.s-1 v ostatních 

případech. Dohlednost musí být minimálně 30 m a teplota nesmí být nižší než -10°C. 

4.3 Instruktáž pracovníků 

Před zahájením prací na monolitických konstrukcích proběhne instruktáž pracovníků, 

kterou zajišťuje hlavní dodavatel stavby. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci pro 

činnosti, které budou provádět. Bude provedeno školení BOZP, jehož absolvování každý 

pracovník potvrdí svým podpisem. Instruktáž bude zaznamenána ve stavebním deníku. 

Všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

5 Personální obsazení 

Práce mohou provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci, kteří budou 

seznámeni s technologickým postupem prací. Všichni účastníci výstavby budou řádně 

proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pracovníci, kteří budou provádět 

práce ve výškách musí být pro tuto činnost zdravotně způsobilí. Strojníci zodpovídají za 

bezpečný provoz strojů a musí mít platné průkazy o způsobilosti. Všichni pracovníci 

budou budou vybaveni OOPP. 

Pracovníci a jejich kvalifikace 

1 x Vedoucí čety - vyučený zedník - betonář - železář   

Přímá pokyny od nadřízených – stavbyvedoucích. Určuje vlastní postup realizace a 

organizace práce čety. Zodpovídá za to práce odpovídá projektové dokumentaci a 

technologickému předpisu.  

 

3 x Dělníci pro bednění - vyučení tesaři 

Provádějí bednící práce. 
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3 x Dělníci pro armování - vyučení železáři 

Provádějí vyztužení železobetonových monolitických konstrukcí. 

 

3 x Dělníci pro betonáž - vazačský průkaz 

Provádějí betonáž, hutnění a zahlazení realizované konstrukce do konečných podob. 

 

4 x Pomocní stavební dělníci 

Pomáhají tesařům železářům i dělníkům pro betonáž. 

 

1 x Obsluha jeřábu  jeřábnický průkaz 

Zodpovídá za provoz věžového jeřábu. Pomocí jeřábu dopravuje materiál nákladních 

vozidel na skládky, ze skládek na pracoviště a při přesunu na pracovišti. 

 

1 x Obsluha autočepadla - řidičský průkaz, strojnický průkaz 

Zodpovídá za provoz autočerpadla. Obsluhuje autočerpadlo, které dopravuje beton z 

autodomíchávače na místo určení do konstrukce. 

 

3 x Obsluha autodomíchavače - řidičský průkaz, strojnický průkaz 

Zodpovídá za provoz autodomíchávače. Autodomíchvačem dopravuje beton 

z betonárny na staveniště. 

 

1 x Nákladního automobilu - řidičský průkaz  

Zodpovídá za provoz nákladního automobilu. Nákladní automobil dopravuje výztuž 

z armovny na staveniště. 

 

6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

6.1 Stroje 

Obsluhu stroje budou provádět pouze osoby s povolením a s platnými průkazy pro 

dané zařízení. Stroje se budou používat jen pro ty účely, pro které jsou určeny. Parametry 

strojů jsou uvedeny v samostatné části této práce – Návrh hlavních strojů a mechanismů. 

Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8 C  

Autočerpadlo SCHWING S 39 SX  

Věžový jeřáb Saez TL505 

Nákladní automobil SCANIA R420Úhlová bruska EAG 2000 RS  

Svářečka GAMA Omicron 1550 A 

Okružní pila Hilti SCW 70 

Enar vibrační stahovací lišta QXE 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Enar M5 AFP 

Motorová pila Husqvarna 560 XP 
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Vrtací kladivo HILTI TE – 7C 

Aku vrtačka HILTI SFC 22-A 

Badie koš na beton 1018.10 

Rotační laser FL 245 HV 

6.2 Ruční nářadí 

vodováha, svinovací metr, pásmo, nivelační přístroj+lať, kladívko, vrtačka, úhlová 

bruska, armovací kleště, nůžky na betonářskou výztuž, přímočará pila, ruční pilka, 

tesařské kladivo, hladítka, olovnice, zednická lžíce, stěrka, hladítka, kbelík, ocelová 

špachtle, stavební kolečko, žebříky, lopaty, smetáky, hrábě 

6.3 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Každý pracovník na stavbě musí být vybaven dle požadavků BOZP osobními 

ochrannými pracovními prostředky. 

Mezi tyto pomůcky patří ochranná přilba, reflexní vesta, předepsaný pracovní oděv, 

pracovní rukavice, ochranné brýle, pracovní obuv s pevnou podrážkou.  

 

7 Pracovní postup 

7.1 Bednění 

Na bednění železobetonových monolitických konstrukcí objektu bude využíváno 

systémového bednění od firmy PERI. Přednostmi systémového bednění je zejména 

možnost opakovaného použití, rychlost provádění, vyšší bezpečnost při provádění či 

kvalita výsledné konsrukce. Jako bednění vodorovných stropních konstrukcí bude použit 

systém PERI MULTIFLEX. Pro bednění svislých konstrukcí bude využívano prvků PERI 

TRIO. 

7.1.1 Bednění vodorovné stropní konstrukce 

Stropní konstrukce Polyfunkčního domu Sokolská 5 jsou tloušťky 200 mm nad 1.PP, 

250 mm nad 5.NP a podzemními garážemi v prostoru dvora a 240 mm nad ostatními 

podlažími. Konstrukce jsou z betonu C25/30 vyztuženy KARI sítěmi KY81 a pruty z 

betonářské oceli 10505R. 

Podpůrná konstrukce pro vyhotovení monolitické stropní konstrukce bude 

vyhotovena ze systémového bednění PERI MULTIFLEX. Tento systém se vyznačuje 

svou univerzálností a využitím dřevěných příhradových nosníků. Bedněné tvoří tyto 

základní prvky: 

- betonářské desky – desky z vícevrstvé překližky, jsou v přímém kontaktu s 

betonem 

- rošt z dřevěných příhradových GT nosmíků – sekundární nosníky přímo podporují 

betonářské desky a primární(spodní) nosníky jsou napříč a podporují sekundární 

nosníky 

- stojky – podopírají primární(spodní) nosníky 
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Obrázek 66:Hlavní konstrukční prvky systémového bednění PERI MULTLIFLEX [35] 

Primárně bude bednění bude na staveniště dopraveno nákladním automobilem Scania. 

Složení materiálu a jeho přemístění po staveništi zajistí věžový jeřáb Saez TL505. Před 

začátkem bednění stropní konstrukce a nutné zkontrolovat zda jsou prvky bednění 

nepoškozené a čisté. Bednící desky je před použitím potřeba opatřit 

nástřikem odbedňovacím přípravkem. 

Prvním krokem samotné montáže je nasazení křížových hlav na stojky a jejich 

zajištění západkovým rychlouzávěrem. Stojky s křížovou hlavou se postaví a zajistí 

ustavovací trojnožkou, které zajistí svislost stabilitu konstrukce. Poté se stojky vysunou 

na požadovanou úroveň. Při výšce stropu nad 3,0 m je nutné stojky zavětrovat pomocí 

MRK rámů. 

 

Obrázek 67: Osazení křížové hlavy na        Obrázek 68: Ustavení stojky pomocí  

   stojku [35] trojnožky [35] 
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Obrázek 69:Zavětrování pomocí MRK rám Obrázek 70: Osazení GT nosníku pomocí  

[35]   vidlic [35] 

Poté osadíme krajní stojky s křížovými hlavami v daných rozestupech dle délky 

primárních nosníků. Následně pomocí pracovních vidlic osadíme primární nosníky do 

stojek s křížovými hlavami. Nosníky se ve spojích navazují minimálně s 15 cm přesahem. 

Následuje osazení horních nosníků na spodní. Opět pomocí pracovních vidlic. Nosníky 

osazujeme kolmo na spodní nosníky, v daných vzdálenostech dle výkresu bednění. 

Přesah nosníků ve spojích musí být nejméně 15 cm. Tyto nosníky musí být rozmístěny 

tak, aby konec betonářské desky ležel vždy na nosníku. 

  

Obrázek 71: Osazování horních nosníků [35] Obrázek 72:Osazení betonářských desek 

          [35] 

Na rošt z GT nosníků nyní můžeme osadit betonářské desky. Desky budou zajištěny 

přibitím hřebíky k horním nosníkům. Tím zajistíme horní nosníky proti překlopení. 
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Desky musí být ukládány těsně k sobě, aby při betonáži nedocházelo k vytékání betonové 

směsi. Bednění následně znivelujeme a ošetříme betonářské desky odbedňovacím 

přípravkem, pokud to nebylo provedeno dříve. 

Nakonec doplníme pod spodní nosníky mezilehlé stojky s přímými hlavami. Stojky 

umísťujeme v daných rozestupech, podle výkresu bednění. 

 

Obrázek 73: Doplnění mezilehlých stojek [35] 

Bednění čel a prostupů pro výtahovou šachtu a schodiště bude provedeno pomocí 

betonářských desek a AW rámů. 

 

Obrázek 74:  Použití AW rámů [35] 

Bednění musí být zajištěno proti posunutí, vybočení a zborcení vlivem tlaku betonu. 

Ochrana proti pádu bude zabezpečena zábradlím. Konstrukci zábradlí tvoří AW rám 

v kombinaci s AW sloupkem zábradlí. Do sloupků budou osazeny dřevěné latě. 
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Obrázek 75: Zábradlí z AW sloupků na AW rámu [35] 

7.1.2 Bednění železobetonových monolitických stěn 

Monolitické stěny Polyfunkčního domu Sokolská jsou navrženy v různých tloušťkách 

od 150 mm do 400 mm. Pro bednění svislých železobetonových konstrukcí bude použit 

systém rámového bednění PERI TRIO. Bednění stěn bude provedeno ve variantách 

jednostranné i oboustranné. 

Základním prvkem stěnového rámového bednění je panel, který je tvořen ocelovým 

rámem a bednící deskou. Panely se navzájem spojují ve větší plochu pomocí spojovacího 

materiálu (zámky, spojky). 

   

Obrázek 76: BDF zámek [35] Obrázek 77: Různé typy matic a spínacích tyčí [35] 

 Protilehlé panely se spojují pomocí spínacích tyčí a matic. Spínací tyče se 

prostrkávají do otvorů v panelech bednění. V betonové konstrkci je spínací tyč v plastové 

chráničce. Při odbednění je tedy možné tyč bezpečně vytáhnout. Nezbytným doplňkem 

jsou prvky určené k zajištění stability a bezpečnosti panelového bednění. Jsou to zejména 

stavitelné tyče (stabilizátory a výložníky) pro upevnění a stabilizaci bednění a 

v neposlední řadě lávky a konzoly sloužící pro bezpečnou práci na bednění. 
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Obrázek 78: Bednící panel TRIO [35] Obrázek 79: Sestava bednění TRIO, včetně 

        ukotvení stabilizátory a lávky pro práci [35] 

Dopravu materiálu po staveništi bude zajišťovat věžový jeřáb Saez TL505. Panely 

mohou být přepravovány jednotlivě ukotvené na úvazky jeřábu nebo na sobě 

přepravovány ve vodorovné poloze pomocí vazáků. Ve svislé poloze budou panely 

přepravovány pomocí dvou kotvících háků. 

Před zahájením bednících prací bude bednění očištěno a bude ošetřeno odbedňovacím 

přípravkem. Poté budou vyměřeny rozměry jednotlivých stěn a tím i poloha bednění. 

Pomocí příklepové vrtačky budou vyvrtány otvory a násedně osazeny stabilizační body.  

Při provádění oboustranného bednění bude nejprve pomocí věžového jeřábu 

postavena a pomocí stabilizátorů ukotvena vnitřní strana bednění. Poté bude zhotovena 

výztuž stěn a provedeno bednění pro otvory, které bude z dřevěných hranulů a desek. 

Nakonec bude provedena vnější strana bednění a pomocí spínacích tyčí a matic spojena 

s vnitřní stranou. 

Bednící panely je možné předem spojit na montážní ploše ve větší celky pomocí BDF 

zámků do požadovaných velikostí a tvarů. Poté na se na sestavený panel připevníme dvě 

až čtyři hlavy pro stabilizátory a výložníky tak, že je nasadíme a přichytíme vždy na žebro 

panelu. Hlava pro výložník bude osazena na první spodní žebro panelu, hlava pro 

stabilizátor pak ve vzdálenosti 1,2 m od vrchní hrany panelu. Poté k osazeným hlavám 

připevníme čepem a závlačkou stabilizátory a výložníky. Vodorovná vzdálenost spoje 

výložníků a stabilizátorů od hrany bednění bude cca 1,5 m. Na vodorovná žebra panelů 

v rozestupech cca 3,5 m zavěsíme konzoly pro lávky a zajistíme ji čepy. Podlahu a 

zábradlí z dřevěných fošen a prken provedeme až po vztyčení a zakotvení bednění. 

Celá konstrukce se uváže na 2 osazovací háky a bude věžový jeřábem přemístěny z 

montážní plochy na místo požadovaného uložení. Panel se osadí přesně na místo, vyrovná 

do svislé polohy a následně sousední sepneme zámky BFD se přišroubujeme paty 
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stabilizátorů s výložníkem do vodorovné monolitické konstrukce. Po zajištění polohy a 

zkontrolování svislosti se může panel odjistit od závěsů jeřábu. 

U oboustranného bednění bude zhotovena výztuž stěn a provedeno bednění pro 

otvory, které bude z dřevěných hranulů a desek. Také budou na bednění připraveny 

chráničky spínacích tyčí. Následně bude opět na montážní ploše spojena stěna 

z jednotlivých panelů. Konstrukce se uváže na 2 osazovací háky a bude věžový jeřábem 

přemístěny z montážní plochy na místo požadovaného uložení. Panel se osadí naproti 

vnitřní straně bednění, vyrovná do svislé polohy a pomocí spínacích tyčí a matic se spojí 

a protější stranou bednění. 

Na rohy budou použity speciální koutové panely a BFD zámky. Napojení stěn typu L 

bude pomocí panelu TR 72 a TR 60. Napojení typu T pomocí klasického panelu a 

rohových. Bednění čel stěn provedeme pomocí užších dílců bednění a dřevěných hranolů. 

Zajištění závorami, které jsou připevněny čelními kotvami TS a kloubovými maticemi. 

V směru kolmém na stěnu sepneme čela pomocí kotevních držáků AH se spínacími 

soupravami. 

 

Obrázek 80: Bědnění stěn ze systému PERI TRIO [35] 

7.1.3 Bednění sloupů 

Sloupy jsou navrženy jsou navrženy v různých pravidelného rozměru 400x400mm. 

Pro bednění svislých železobetonových konstrukcí bude použit systém rámového bednění 

PERI TRIO. Ve srovnání se stěnovým bedněním musí sloupové bednění přenášet daleko 

větší tlaky. 

Dopravu materiálu po staveništi bude zajišťovat věžový jeřáb Saez TL505. Panely 

mohou být přepravovány jednotlivě ukotvené na úvazky jeřábu nebo na sobě 

přepravovány ve vodorovné poloze pomocí vazáků. Ve svislé poloze budou panely 

přepravovány pomocí dvou kotvících háků. 
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Před zahájením bednících prací bude bednění očištěno a bude ošetřeno odbedňovacím 

přípravkem. Poté budou vyměřeny rozměry jednotlivých sloupů a tím i poloha bednění. 

Montáž bednění bude do výšky 2,6 m probíhat buď ze země nebo ze žebříku. Při větší 

výšce bude montáž prováděna z lešení a betonářské lávky. 

 

Obrázek 81: Bednění sloupu [35] 

Neprve na montážní ploše po spojíme potřebný počet panelů TRIO TRS šířky 90 mm 

tak, aby spojený dílce dosahoval potřebné výšky sloupu. Takto si připravíce dílce pro 

všechny čtyři strany sloupu. Dále k sobě spojíme vždy dvě strany bednění (vznikne 

polovina bednění), tak aby z nich později vznikl sloup požadovaných rozměrů. K jedné 

straně každé z nýní vytvořených konstrukcí připevníme na vodorovná žebra panelu hlavy. 

K hlavám připevníme čepem a závlačkou stabilizátory a výložníky. Dále k polovině 

bednění, kterou budeme osazovat dříve připevníme montážní plošinu.  

Jedna polovina bednění se uváže na 2 osazovací háky a bude věžový jeřábem 

přemístěna z montážní plochy na místo požadovaného uložení. Konstrukce se osadí 

přesně na místo, vyrovná do svislé polohy a následně přišroubujeme paty stabilizátorů 

s výložníkem do podkladní vodorovné monolitické konstrukce. Po zajištění polohy a 

zkontrolování svislosti se může panel odjistit od závěsů jeřábu. 
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Obrázek 82:Bednění sloupů PERI TRIO [35] 

 

Poté bude zhotovena výztuž sloupů. Následně bude opět jeřábem přemíštěna a 

osazena druhá předchystaná polovina bednění. Panely se osadí tak aby vzniklo kompletní 

uzavřené bednění sloupu, vyrovná do svislé polohy a pomocí spínacích tyčí a matic se 

spojí s již osazeno částí bednění. Nakonec přišroubujeme paty stabilizátorů s výložníkem 

do podkladní vodorovné monolitické konstrukce. 

 

 

Obrázek 83: Bednění sloupu PERI TRIO s pracovní lávkou [35] 
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7.2 Armování 

Na stavbu bude výztuž dopravena nákladním automonilem Scania. Složení výztuže 

na skládku a sekundární dopravu zajistí věžový jeřáb Saez TL505. Ocelové výztužné 

pruty a svařované sítě KARI budou dopraveny podle jednotlivých položek s 

identifikačními štítky. Výztuž pro betonové konstrukce bude na stavbu dodána již 

nastříhaná a naohýbaná na požadované rozměry a tvary. Betonářská ocel bude být 

uskladněna na zpevněné skládce, aby jejich povrch byl před zabetonováním čistý, bez 

mastnoty či hlíny. Všechny případné nečistoty se musí odstranit. 

Ukládání výztuže do bednění začne ihned po dokončení a výstupní kontrole bednění. 

U oboustraného bednění stěn a sloupů po dokončení jedné strany bednění. 

Jednostranného bednění stěn se bude výztuž vázat před prováděním bednění. Plochy 

bednění, které přijdou do styku s čerstvým betonem musí být nejpozději před vložením 

armatury opatřeny separačním nátěrem. 

 Výztuž do bednění ukládají vyškolení pracovníci – železáři. Poloha a rozložení 

výztuže v bednění je dána výkresem výztuže. Poloha výztuže bude od bednění 

vymezována plastovými či betonovými distančními lištami a tělesy. Důležité je, aby při 

ukládání výztuže byla dodržena požadovaná tloušťka krycí vrstvy. Pro zajištění 

požadované polohy nosné výztuže se tato výztuž vhodně spojuje s rozdělovací výztuží, 

která stabilizuje její správnou polohu. Jednotlivé pruty výztuže nebo KARI sítě se v místě 

křížení svazují pomocí vázacího drátu nebo se svařují. Svařování může provádět pouze 

svářeč s platným svářečským průkazem. Svařování se bude řídit příslušnými platnými 

normami. Svařování bude prováděno navrženým svařovacím agregátem GAMA Omicron 

1550 A. 

 Výztuž bude převážně svazována přímo v bednění. V některých případech stísněných 

konstrukcí je ale výhodnější vytvořit výztužný koš mimo bednění a vložit jej do bednění 

jako celek pomocí jeřábu. Povrch výztuže před jejím zabetonováním musí být čistý.  

Provedení výztuže konstrukcí bude před betonáží kontrolována statikem, který o 

kontrole provede zápis do stavebního deníku. 

7.3 Betonáž 

Betonová směs bude na stavbu dopravena autodomíchavači SCHWING STETTER 

AM 8 C z betonárny firmy CEMEX. Vyrobená směs musí být co nejrychleji dopravena 

na místo uložení. Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět. Při každé dodávce 

transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán a zkontrolován dodací list, 

který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi. Sekundární doprava 

betonové směsi bude zabezpečena automobilovým čerpadlem SCHWING S 39 SX. 

Dosah autočerpadla je navržen tak, aby bylo schopné provést betonáž maximálního 

množství konstrukcí budovaného objektu. Stěna a část stropu při provádění 5.NP a 6.NP 

není v dosahu čerpadla. Návrh čerpadla je omezen plochou pro ustavení na staveništi. 

Nedosažitelné konstrukce a menší objemy v budou betonovány za pomoci bádie o objemu 

0,75 m3.Pro dopravu čerpáním je nutno použít betonovou směs vhodné konzistence.  
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Před zahájením betonáže bude dokončeno bednění a provedena výstupní kontrola 

bednění. Také musí být hotové železářské práce, jejichž provedení zkontroluje statik. Při 

ukládání nesmí dojít k rozmísení betonové směsi. Je třeba dbát na dostatečné zhutnění. 

V závislosti na tloušťce konstrukce bude zhutňování čerstvého betonu bude prováděno 

ponorným vibrátorem nebo vibrační lištou. 

Betonáž stěn a sloupů 

- betonáž bude prováděna po vrstvách maximálně 400 mm 

- hutnění bude prováděno ponorným vibrátorem Enar M5 AFP 

- následující vrstva bude vždy prohutněna minimálně 100 mm do předchozí 

- aby došlo k co nejefektivnějšímu vytlačení vzduchu, musí být vibrátor ponořen 

co nejrychleji a vytažen musí být naopak pomalu 

- vpichy budou provedeny každých 40 cm 

- tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice  

- při hutnění nesmí docházet ke styku vibrátoru a výztuží ani bedněním 

Betonáž stropní konstrukce 

- provádí se po délce z jedné strany konstrukce na druhou 

- beton se po vlití do bednění bude rozprostírat hráběmi 

- beton stropní konstrukce bude hutněn plovoucí vibrační lištou Enar QXE 

- vibrační lišta bude tažena v pruzích, dokud nebude pokrytá celá plocha stropní 

konstrukce 

- hutněním nesmí dojít k narušení homogenity betonové směsi 

- v případě potřeby se použije i navržený ponorný vibrátor, který zhutní i těžko 

přístupná místa 

- výška betonu bude měřena rotačním laserem FL 245 HV 

 

Při betonáži je nutno dodržet následující zásady:  

- nasákavé bednění, nebo nasákavé konstrukce, se musí navlhčit tam, kde se bude 

betonová směs ukládat, 

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání,  

- betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé, 

bez přerušení,  

- betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách,  

- čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům (min 7 dní),  

- při ukládání betonové směsi na šikmé plochy se musí začínat v nejnižším místě a 

postupovat směrem proti spádu, 

- betonová směs se nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m,  

- ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněné, je zakázáno,  

- betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu 

výztuže,  
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- při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho 

místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 

poloměru účinnosti vibrátoru. Tlouška zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 

násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí 

vrstvy do hloubky 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku 

vibrátoru s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor vibrační jehly 

byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby byl dostatečně 

vytlačen vzduch  

- sloupy, pilíře, stěny se betonují pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí 

za jejího postupného zhutňování, rychlost betonáže nesmí překročit kriteria stanovená 

výrobcem bednění  

 

Při zhotovování dilatačních a pracovních spar musí být dodrženy zásady:  

- pracovní a dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové 

dokumentace, 

- není-li poloha a úprava pracovních spar uvedena v PD, lze betonové konstrukce 

přerušit pracovními sparami co nejméně a takto:  

- u trámů a průvlaků v místech malých ohybových momentů a malých posouvajících 

sil (t.j. obvykle v třetině až čtvrtině rozpětí) pod úhlem 45° k podélné ose trámu 

(rovnoběžně s ohyby) případně pod jiným ůhlem se souhlasem statika  

- u sloupů a pilířů ve spodní nebo v horní úrovni stropní konstrukce, vždy kolmo k 

podélné ose sloupu,  

- u desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky  

- u složitých konstrukcí lze provádět pracovní spáry jen v místech určených 

projektovou dokumentací 

7.4 Ošetřování 

Po dokončení betonáže začíná proces ošetřování betonu. Betonová konstrukce bude 

bezprostředně po dokončení betonáže ochránněna nástřikem MasterKure. Tento nástřik 

zabrání odpařování vlhkosti ze zrajícího betonu. 

Podle stavu klimatických podmínek (většinou asi po deseti hodinách od betonáže, 

avšak při vysokých teplotách mnohem dříve) se může zahájit ošetřování a ochrana 

betonu. Po této době má beton už dostatečnou pevnost na to, aby nedocházelo k 

vyplavování cementu. Betonová konstrukce bude zakryta geotextilií a pravidelně 

vlhčena. Mokrá geotextilie zajistí udržení vlhkosti na betonu po delší dobu. Při silném 

dešti po betonáži se musí beton chránit zakrytím plachtami, aby nedocházelo k vyplavení 

cementu. 

Při nízkých teplotách nesmí teplota povrchu betonu musí být pod 0°C, dokud beton 

nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolá mrazu: fc > 5 Mpa. Při teplotách pod 5°C se 

musí vybetonovaná konstrukce ochránit před mrazem - konstrukce se zakryje a zaizoluje 

folií a přikryje polystyrenem, aby nedocházelo k úniku hydratačního tepla. Ošetřování 
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betonu bude probíhat, dokud pevnost povrchu betonu nebude min. 70% požadované 

pevnosti v tlaku.  

7.5 Odbednění 

Odbednění monolitických konstrukcí mohou provádět pouze zdravotně a odborně 

způsobilí pracovníci. Všichni pracovníci musí být seznámeni s technologickým 

předpisem a BOZP na staveništi. 

 Při odbedňování betonových konstrukcí musíme dbát následujících zásad. Bednění 

musí být odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce a 

aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí s ohledem na zatížení a průhyb konstrukce. 

Nenosné bednění konstrukcí, zejména jeho boční části, může být odstraněno, když 

dosáhne beton přiměřené pevnosti, nesmí ale dojít k porušení povrchu a hran konstrukce.  

Nosné bednění se může odstranit až po dosažení dostatečné pevnosti betonu, aby 

mohla kontsrukce schopna přenést namáhání, kterému je vystaven při a zejména po 

odbednění. Tato pevnost je u bednění vodorovných konstrukcí určena ve výši 70% 

konečné předepsané krychelné pevnosti betonu, případně může být udána v PD nebo 

stanovená statikem (zápisem v SD). Pevnost pro odbednění se ověřuje tvrdoměrnou 

zkouškou pomocí Schmidtova kladívka. Demontáž systémových pojízdných a dalších 

speciálních bednění se provádí podle zpracovaných technologických. předpisů výrobce. 

7.5.1 Odbednění stropních konstrukcí 

Stropní konstrukci lze, v závislosti na okolních podmínkách, po určité době částečně 

odbednit. Částečné odbednění znamená odstranění poloviny stojek z bednění. Stropní 

konstrukce bude dále podepřena zbylými stojkami. Po nabytí dostatečné pevnosti betonu 

lze bednění zdemontovat úplně.  

Nejprve budou odebrány mezilehlé stojky s přímou hlavou. Stojky budou uloženy do 

přepravncíh košů. Pokud se nejedná o poslední záběr stropního bednění v rámci stavby 

budou na stojkách ponechány přímé hlavy. 
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Obrázek 84: Částečné odbednění stropu [35]  Obrázek 85: Spouštění stojek s křížovou 

hlavou [35] 

Při kompletním odstranění nejprve popustíme o cca 5 cm všechny stojky s křížovou 

hlavou. Poté pomocí pracovních vidlic sklopíme a odebereme sekundární(horní) nosníky, 

kromě nosníků pod spoji desek. Nosníky ukládáme do přepravních palet. Následně 

odstraníme zbylé horní nosníky a betonářské desky. Desky je potřeba očistit od zbytků 

betonu, ošetřit odbedňovací připravkem a uložit na palety. 

 

Obrázek 86:Odebírání horních nosníků [35]  Obrázek 87: Odebírání zbylých nosníků a 

desek [35] 

Dále se pomocí pracovních vidlic odeberou spodní nosníky a uloží se na palety. 

Nakonec odeberem trojnožky a stojky s křížovou hlavou a uložíme je do přepravních 

palet či košů. Materiál uložený v přepravncích koších či na paletách bude dále 

přepravovat po staveništi věžový jeřáb Saez TL 505. 
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Obrázek 88: Odstranění spodních nosníků Obrázek 89:Odebrání stojek s trojnožkami 

[35]        [35] 

7.5.2 Odbednění stěn a sloupů 

Odbednění monolitický stěn a sloupů může být provedeno po 7 dnech. Pro demontáž 

bude využíván věžový jeřáb Saez TL505. Demontovaný prvek bude osazen háky a 

upevněn k závěsu jeřábu. 

Při odbedňování stěn bude nedříve odstraněna lávka pro provádění betonáže. Poté 

bude strana bednění bez stabilizátorů uvázána na jeřáb, budou uvolněny a vytaženy 

spínací tyče a BFD zámky. Bednění může být přesouváno spojené ve větší celky. Dále 

bude na jeřáb přivázána druhá strana bednění a budou uvolněny zámky a stabilizátory. 

Odbědnění sloupů začneme odstraněním žebříku a betonářsjé plošiny. Postupně se 

budou uvolňovat jednotlivé stabilizátory, BFD zámky a spínací tyče a odebírat jednotlivé 

panely bednění. 

Bednění bude po demontáži přemístěno věžovým jeřábem na manipulační plochu a 

očištěno a opatřeno odbědňovacím přípravkem. Následně se uvolní všechny zámky a 

jednotlivé prvky bednění se uloží na skládce. 

8 Kontrola kvality 

Podrobně je kontrola kvality zpracovaná v samostatné části této práce – Kontrolní a 

zkušební plán pro železobetonový monolitický skelet. 

Vstupní 

- kontrola projektové dokumentace 

- kontrola připravenosti pracoviště 

- kontrola dokončení předcházejících prací 

- kontrola dodané ocelové výztuže 

- kontrola bednění 

- kontrola skladování materiálu  

- kontrola pracovníků 
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- kontrola strojů  

Mezioperační 

- kontrola materiálu – dodaná betonová směs 

- klimatické podmínky 

- kontrola vytyčení konstrukcí 

- kontrola armování konstrukcí 

- kontrola bednění konstrukcí 

- kontrola betonáže 

- kontrola ošetřování betonu 

- kontrola odbedňování konstrukcí 

- kontrola dilatace 

Výstupní 

- kontrola geometrie konstrukcí 

- kontrola prostupů 

- kontrola povrchu betonu 

- kontrola vyvedení výztuže 

- kontrola pevnosti betonu 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Tato kapitola je podrobně zpracována v samostatné části této práce – Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci 

Při realizaci monolitických konstrukcí stavby se musí dodržovat osvědčené TP a 

všechny práce budou prováděny v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy o 

BOZP. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi, budou vybaveni 

OOPP a budou poučeni o BOZP, kterou budou dodržovat. 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno dodržovat několik právních 

předpisů. Jedná se o tato nařízení vlády, zákony a vyhlášky: 

o Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný 

provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou. 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálů 



116 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

o Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

Uspořádání staveniště a požadavky na pracoviště: §2 

Zhotovitel zajišťuje: §3 

Koordinátor během přípravy stavby: §7 

Koordinátor během realizace stavby: §8 

 

Příloha č. 1:, Další požadavky na staveniště, 

 Obecné požadavky: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

XIII. Stavební výtahy 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

 

Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3 Odbedňování 

IX.5 Práce železářské 

XI. Montážní práce 

 

Příloha č. 4 (k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) Náležitosti oznámení o zahájení 

prací 

 

Příloha č. 6 (k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi 
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o Zákon 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) 

Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky 

a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 

§2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

§3: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

§4: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

§5: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

§6: Bezpečnostní značky, značení a signály 

 

Hlava III: Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 

§9: Odborná způsobilost 

 

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

pracovní prostředí 

Pracoviště §3 

 

Příloha: Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

§9. Venkovní pracoviště 

 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 

příslušném riziku vytvářeném daným zařízením: §3 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu. §4 

Příloha č. 1: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců. 

Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemisťování zavěšených břemen. 

Příloha č. 3: Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 

Příloha č. 4: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů. 

 

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

práci 

ČÁST DRUHÁ: Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, 

zjišťování, hodnocení zdravotního rizika a podmínky ochrany zdraví při práci 
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Hlava II: Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími 

v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. 

§3: Hodnocení zátěže teplem 

§4: Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce, režim práce a bezpečnostní přestávky 

§5: Minimální opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace 

práce 

§6 Hodnocení zátěže chladem a bližší požadavky na způsob organizace práce a 

pracovních postupů 

§7 Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště 

§8: Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů 

§28: Vymezení ruční manipulace s břemenem 

§29: Hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob 

organizace práce a pracovní postupy, informace k ochraně zdraví 

§30: Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na 

pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy u 

 

ČÁST TŘETÍ další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Hlava II bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště 

§45 Osvětlení pracoviště 

Hlava VI bližší hygienické požadavky na zásobování vodou 

§ 53 Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců 

Hlava VII rozměry, provedení a vybavení sanitárních a pomocných zařízení 

§ 54 Sanitární zařízení 

10 Ekologie a nakládání s odpady 

Během výstavby budou dodržovány podmínky pro ochranu životního prostředí. Je 

nutné dodržovat předpisy a vyhlášky související s ochranou životního prostředí při 

výstavbě. V průběhu realizace stavby se bude dbát zejména na omezení hlučnosti na 

stavbě, kde je třeba dodržet nařízení vlády 272/2011Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění aktuální novely. 

Všechny používané stroje používané na stavbě musí mít s platné technické osvědčení. 

Také budou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin. 

Budou prováděny pravidelné kontroly veškerých stavebních strojů a mechanizmů. Pro 

případ úniku provozních kapalin vlivem poruchy či havárie bude na staveništi umístěna 

havarijní souprava se sorpčími prostředky. Vozidla se na staveništi budou pohybovat 

výhradně po zpevněných komunikacíh. Při znečištění budou vozidla před výjezdem 

mechanicky očištěny, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikcí. 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména v 

souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů a 
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vyhlášky č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Za správné nakládání 

s odpady je zodpovědný zhototvitel stavby. 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu Katergorie 

Nakládání 

s odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O recyklace 

17 01 01 Beton(železobeton) O 

recyklace 

nebo 

skládka 

17 01 07 

 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neobsahující 

nebezpečné látky 

O 

recyklace 

nebo 

skládka 

17 02 01 Dřevo O 
recyklace 

spalovna 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

spalovna 

KO nebo 

skládka 

Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

Tabulka 16: Nakládání s odpady, které vzniknou při realizace monolitických kontsrukcí 

Odpady, které budou vznikat v průběhu provádění stavby, budou shromažďovány v 

odpovídajících shromažďovacích nádobách nebo na určených plochách. Odpady budou 

skladovány odděleně podle druhů. Shromažďovací nádoby či plochy pro shromažďování 

odpadů budou řádně označeny názvem, číselným kódem druhu odpadu a dle vyhlášky č. 

93/2016 Sb. katalog odpadů. Shromážděné odpady budou průběžně odváženy ze 

staveniště k recyklaci nebo odstranění. Odpady budou předávány ke zneškodnění 

oprávněným subjektům. 

Předpokládané nakládání s odpady na stavbě: 

Odpady budou likvidovány pouze v zařízeních, které mají likvidaci konkrétních odpadů 

oprávnění. Recyklovatelné materiály budou předány k recyklaci do příslušných 

zařízeních. Spalitelný odpad bude odvezen ke zpracování do spalovny komunálních 

odpadů. Nespalitelný odpad bude uložen na skládku. Odpady určené k likvidaci budou 

předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich likvidaci oprávněny. O 

odpadech vzniklých v průběhu výstavby bude vedena odpovídající evidence. Po 

dokončení stavby předloží zhotovitel doklady o způsobu likvidace nebo využití všech 

odpadů. 
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Při nakládání s odpady budou dodržovány následující legislativní předpisy: 

o Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

ČÁST PRVNÍ: Základní ustanovení 

§5 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

§6 Zařazování odpadu podle kategorií 

 

ČÁST TŘETÍ: Povinnosti při nakládání s odpady 

§10 Předcházení vzniku odpadů 

§12 Obecné povinnosti 

§16 Povinnosti původců odpadů 

§24 Povinnosti při přepravě odpadů 

 

Příloha 4 Způsoby odstraňování odpadů 

 

o Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

ČÁST DRUHÁ Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž 

odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen 

vést evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil 

§5 Shromažďování odpadů 

 

ČÁST ŠESTÁ Způsob vedení průběžné evidence odpadů, ohlašování evidence 

odpadů, údajů o zařízení, činnosti dopravců odpadů, údajů o obecním systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, přepravy nebezpečných odpadů, zasílání informací o rozhodnutích a 

vyjádřeních a způsob přidělování identifikačního čísla zařízení 

§21 Způsob vedení průběžné evidence odpadů 

 

Příloha č.2 Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech 

přejímaných odpadů 

Příloha č.20 Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

 

o Zákon č.201/2012 Sb o ochraně ovzduší 

ČÁST DRUHÁ: Znečištění a znečišťování 

§3 Přípustná úroveň znečištění 

§5 Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění 
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o Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  

ČÁST DRUHÁ Obecná ochrana přírody a krajiny 

§4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 

 

ČÁST ŠESTÁ Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně 

přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody 

§67 Povinnosti investorů 

 

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

Zásady ochrany životního prostředí §11, §12, §13 

Povinnosti při ochraně životního prostředí §17, §18, §19 

Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí §28, §29, §30 

 

o Vyhláška č. 93/2016 Sb. katalog odpadů 

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhů §4, §5, §6 

Příloha Katalog odpadů 
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1 Vstupní kontrola 

1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Před zahájením prací provede stavbyvedoucí a mistr kontrolu projektové 

dokumentace včetně souvisejících dokumentů. Kontroluje se jejich úplnost a správnost 

provedení. Dokumentace musí být zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a být v 

souladu s platnou legislativou. Stavebník musí dokumentaci předem schválit a musí 

splňovat jeho požadavky. Také je třeba ověřit zda se jedná o aktuální dokumentaci. 

Kontrolujeme platnost stavebního povolení. Projektová dokumentace musí být po celou 

dobu výstavby na stavbě přístupná.  

1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Před zahájením prací na monolitických železobetonových konstrukcíh musí dojít k 

předání a převzetí pracoviště. Provede se kontrola stavu provedených prací, zda jsou 

kompletně dokončeny. Pracoviště bude předáno uklizené od odpadu a zbytků materiálu 

vzniklého z předchozích prací (zemní práce, hlubinné zakládání, hydroizolace spodní 

stavby). O předání pracoviště se provede se zápis do stavebního deníku a sepíše protokol 

o předání.  

V rámci této kontroly se provede i kontrola vybavenosti a zabezpečení staveniště pro 

dané technologické etapy. Staveniště musí být v souladu s technickou zprávou staveniště 

a výkresy pro dané etapy, které zohledňují danou legislativu. Kontroluje se oplocení 

staveniště, které musí být souvislé nepoškozené na hranici staveniště do výšky nejméně 

1,8 m, vjezd na staveniště musí být řádně označený a zabezpečený. Dále se provede 

kontrola dostupnosti inženýrských sítí (voda a elektrické energie), zpevněných ploch 

(staveništní komunikace, skládky), jeřábu a kontrola prostoru staveništního zázemí - 

buněk. 

1.3 Kontrola dokončení předcházejících prací 

Za předchozí práce se považuje dokončení zemních prací a také provedení 

hydroizolace spodní stavby a základové desky. Vizuálně se provede kontrola stavu a 

neporušenosti podkladu, kontrola provedení hydroizolační vrstvy. Měřením se provede 

kontrola polohy, rozměrů a rovinnosti. 

Kontrola provedení svislé hydroizolace spodní stavby – hydroizolační vrsta byla při 

výstupním kontrole zkontrolována manometrem. Kontrolejeme vizuálně zda nejsou vady 

v ploše a zda jsou spoje pevně svařené k sobě. 

Při kontrole rozměrů a polohy se kontrolují hlavní rozměry objektu. Kontrola 

rovinnosti konstrukce se provede pomocí latě o délce 2 m. Dovolená odchylka dle ČSN 

EN 13670 pro rovinnost povrchu bez styku s bedněním je celkově 15 mm/2m a místně 6 

mm/2 m. 
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1.4 Kontrola dodané ocelové výztuže 

Při každé přejímce materiálu musí odpovědná osoba zkontrolovat dodané množství, 

druh a kvalitu dle dodacího listu. Dodaný materiál musí také odpovídat požadavkům 

uvedeným v projektové dokumentaci. 

Betonářská ocel musí být označena štítky, které musí obsahovat označení výrobku 

(druh), číslo normy, jmenovité rozměry výrobku a třídu oceli. Popisové štítky musí mít 

všechny dodané svazky výztuže. Při každém dodání materiálu se provede kontrola 

množství, tvaru, rozměrů a třídy oceli. V případě předem ohýbané výztuže se zkontroluje 

provedení ohybů. 

Výztuž nesmí být znečištěna, zvláště ne látkami, které by mohli snížit soudržnost s 

betonem (např. mastnota). Pokud bude na ocelových prvcích koroze, zhodnotíme její 

rozsah a případně očistíme ocelovými kartáči.  

Při přejímce distančních těles je důležité zkontrolovat jejich druh, množství a zda 

nedošlo k jejich poškození vlivem přepravy.  

1.5 Kontrola bednění 

Při přejímce zkontrolujeme množství, druh a rozměry jednotlivých bednících dílců 

dle dodacího listu. Kontrola kvality materiálu, neporušenosti a čistoty prvků se provede 

vizuálně. 

1.6 Kontrola skladování materiálu 

S veškerým materiálem musí být manipulováno a musí být skladován tak, aby nedošlo 

k jeho poškození. Manipulací ani skladováním nesmí být snížena jeho kvalita. Také je 

důležité dodržovat požadavky výrobce materiálu. Skladování musí být na zpevněné 

skladovací ploše. Velikost skládkek musí být navržena na dodané množství materiálu. 

Průchozí prostor mezi skladovaným materiálem musí být šířky minimálně 600 mm.  

Bednící dílce se musí skladovat na skládce ve vodorovné poloze podložené podkladky 

z dřevěných hranolů. Spojovací prvky (např. kotevní šrouby a matice, zámky BFD) se 

musí skladovat i přepravovat v mřížových koších. Stojky a opěrky se skladují i přepravují 

v paletách RP. Prvky se mohou skladovat maximálně do výšky 1,8 m. 

Výztuž se bude skladovat po jednotlivých svazcích označených štítky. Svazky 

výztuže musí být na terénu skladovány na dřevěných hranolech po vzdálenostech 0,5 až 

0,75 m. 

Podle těchto požadavků se provede se kontrola všech skladovaných prvků (bednění, 

výztuž, spojovací materiál). 

1.7 Kontrola pracovníků 

U všech pracovníků bude zkontrolováno, zda jsou odborně i zdravotně způsobilí k 

výkonu práce. Každý pracovník musí prokázat průkazy pro dané činnosti (jeřábnický, 

vazačský, svářečský, apod.). Před zahájením prací musí být proškoleni o požadavcích na 

BOZP a používání OOPP. O tomto školení je veden záznam ve stavebním deníku spolu 
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s podpisy zúčastněných osob. Každý pracovník může být kdekoliv během pracovní doby 

podroben dechové zkoušce na alkohol a zkoušce na omamné látky. 

1.8 Kontrola strojů 

Za bezpečný a bezproblémový provoz každého stroje je odpovědný strojník. Každý 

den před použitím stroje se provede jeho kontrola. Kontroluje se především technický 

stav (provozuschopnost, nepoškozenost). Dále se zkontroluje stav provozních kapalin, 

bezpečnostní vypínače a kontrolky. V případě zjištění závažných závad nesmí být stroj 

používán. 

Mistr nebo stavbyvedoucí každý den kontroluje, zda jsou všechny potřebné stroje 

přítomné a provozuschopné. 

Těžká technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném místě, ve stabillní 

poloze a uzamčena. Také musí být pomocí záchytných van zajištěna ochrana životního 

prostředí proti úniku provozních kapalin ze stroje. Věžový jeřáb je důležité kontrolovat 

pravidelně na začátku směny a také provádět týdenní kontroly dle ČSN ISO 12480-1. 

2 Mezioperační kontrola 

2.1 Kontrola materiálu – dodaná betonová směs 

Dodávka každého autodomíchavač betonové směsi se musí zkontrolovat. 

Zkontrolujeme, zda v dodacím listu souhlasí množství betonu v m3, třída betonu, použitý 

cement, stupeň konzistence, vodní součinitel, frakce kameniva, stupeň vlivu prostředí a 

obsahu chloridů. Důležitou kontrolou pro dobu zpracovatelnosti je i čas namíchání 

betonové směsi. Dobou zpracovatelnosti betonu se rozumí čas od namíchání betonové 

směsi po započetí tuhnutí cementu. Maximální doba zpracovatelnosti při teplotě od 0°C 

do 25°C je 90 min. Při teplotách nižších než 0°C a při teplotách vyšších než 25°C je 

maximální doba zpracovatelnosti 45 min. 

Kontrola konzistence betonové směsi se kontroluje odběrem vzorku 

z autodomíchavače. Stupeň konzistence bude určen zkouškou sednutím dle ČSN EN 

12350-2. Zkouška spočívá v naplnění předepsané kuželovité nádoby (průměr spodní 

základny200±2 mm, průměr horní základny 100±2 mm, výška 300±2 mm) betonovou 

směsí. Nádoba se plní ve třech vrstvách, každá vrstva se zhutňuje 25 vpichy tyčí. Po 

naplnění a zhutnění se forma se oddělí od betonu během 5 až 10 s. Ihned po zvednutí se 

změří sednutí h (S). 

Výsledek zkoušky je platný v případě, že beton zůstane neporušený a kužel je 

symetrický.  Zaznamená se sednutí h (S), zaokrouhleno na 10 mm. 

Zkouška sednutím se bude provádět pro každých 30 m3 betonové směsi. Zjištěný 

stupeň konzistence musí odpovídat hodnotě uvedené v dodacím listu. Ve stejném režimu 

se bude provádět i odběr vzorků do krychlových plastových forem určených pro pozdější 

zkoušky pevnosti betonu. 
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Stupeň  Sednutí  

S1  10 – 40 mm  

S2  50 – 90 mm  

S3  100 – 150 mm  

S4  160 – 210 mm  

S5  ≥ 220 mm 

 

 

 

 

2.2 Klimatické podmínky 

Kontrola klimatických podmínek se provádí každý den a zapisuje se do stavebního 

deníku. Ve dnech kterých je prováděna betonáž se zaznamenávají teploty (ráno, 

v poledne, 2 x večer). Z těchto teplot se stanoví průměrná teplota, která musí být 

v rozmezí +5 °C až +30 °C. Pokud se tato teplota nebude pohybovat v tomto rozmezí 

musí být přijaty příslušné opatření. Teplota povrchu bednění i betonu nesmí klesnout pod 

0 °C 

Při vysokých teplotách bude betonáž prováděna v rámci možnosti v ranních 

chladnějších hodinách. Po betonáži bude konstrukce chráněna nástřikem MasterKure, 

který udrží vlhkost v konstrukci. Bude také přikryta ochrannou geotextilíí a vlhčena, nebo 

zakryta plachtou chránící před slunečním zářením.  

Při nízkých teplotách je několik možností, jak provádět betonáž. Je možnost ohřevu 

jednotlivých složek betonové směsi kameniva nebo vody. Další možností je úprava 

složení betonové směsi použitím cementu s vyšším vývinem hydratačního tepla, větším 

množstvím cementu, přidat přísady pro betonování za nízkých teplot. 

Při provádění prací ve výškách je nutné dodržovat i nařízení vlády 362/2005 Sb. Práce 

nesmí být prováděny při síle větru vyšší než 11 m/s (8 m/s). Viditelnost musí být 

minimálně 30 m. Práce také nesmí být prováděny za děště. 

2.3 Kontrola vytyčení konstrukcí 

Před prováděním armování železobetonových monolitických konstrukcí bude 

provadena kontrola vytyčení konstrukcí. Dle projektové dokumentace musí souhlasit 

rozměry každé jednotlivé konstrukce (stěna, sloup, strop). Také bude zkontrolována 

poloha vytyčení prostupů. 

2.4 Kontrola armování konstrukcí 

Při kontrole armování konstrukcí zjištujeme počet a polohu jednotlivých prutů 

výztuže, zejména pak dostatečné krytí výztuže. Krytí výztuže je vymezeno distančními 

prvky, jejichž počet musí být dostatečný. Výztuž musí být ve své poloze dostatečně 

ukotvena svázaním či svařením. Na výztuži nesmí být žádné nečistoty. 

Obrázek 90: Zkouška sednutí kužele 
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Svařování se musí provádět podle předpisů platných v místě stavby. Nastavování 

výztužných vložek se musí provádět pouze v místech stanovených projektem, způsobem 

předepsaným v projektu. Při svařování nesmí dojít k ovlivnění mechanických vlastností 

nosných i nenosných svarů. Nosné sváry musí být vyznačeny v projektové dokumentaci.  

2.5 Kontrola bednění konstrukcí 

V rámci kontroly bednění bude ověřena poloha a rozměry vybedněných konstrukcí. 

Bednění musí být dostatečne ukotveno a podepřeno, aby vydrželo tlak betonu. 

Kontrolujeme rozestupy jednotlivých nosníků a stojek. Tyto rozměry poskytuje přímo 

výrobce bednění. Pomocí vodováhy bude kontrolována vodorovnost a svislost 

provedeného bednění.  Rovněž bude kontrolována poloha a rozměry jednotlivých 

prostupů konstrukcemi. Jednotlivé bednící dílce musí být nepoškozené, čisté a opatřeny 

odbedňovacím postřikem. Spoje bednění musí být těsné, aby se zabránilo vytákání 

betonové směsi. 

 Mezní odchylky bednění: 

- horní hrana: ±10 mm, 

- svislost: ±h/200 (max 30 mm),  

- vnitřní hrana opěrné plochy: ±8 mm,  

- stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5 mm (ČSN 73 0210-1) 

 

Tabulka 17: Mezní odchylky při osazení bednění 

2.6 Kontrola betonáže 

Při betonáži musí být dodrženo několik zásadních podmínek. Betonová směs nesmí 

padat do bednění z výšky větší než 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení 

hrubých a jemných kamenných zrn. Betonová směs ukládána do bednění se musí 

dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve 

zhutněném betonu. 
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Hutnit můžeme buď ponorným nebo povrchovým vibrátorem (vibrační lištou). 

Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů 

by neměla být větší než 1,25 násobek délky ponorného vibrátoru, u vibračních latí 

(povrchová vibrace) by maximální mocnost vrstvy neměla překročit 200 mm. Vibrování 

má být systematické a má zahrnovat převibrování povrchu předchozí vrstvy. Vododrovné 

plošné konstrukce budou hutněny vibrační lištou, ostatní kontrukce ponorným 

vibrátorem. Při provádění mocnějších konstrukcí musí být dodrženo betonování po 

vrstvách. Hutnění bude provedeno symetricky vpichy vibrátoru nesmí být dvakrát do 

stejného místa. Vzdálenost vpichů vibrátoru nesmí být větší než 1,4 - násobek viditelného 

poloměru účinnosti vibrátoru. Vibrování pomocí vibrační lišty se provádí v pruzích, 

plochy účinnosti vibrátorů se budou překrývat o cca 200 mm. 

Zhutňování se považuje za dokončené, když se na povrchu vyloučí cementového 

mléko. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 

jednotlivých vrstev, a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování 

bednění a podpěrného lešení. Provádění betonáže smí probíhat za již dříve zmíněných 

klimatických podmínek. 

2.7 Kontrola ošetřování betonu 

Po dokončení betonáže začíná proces ošetřování betonu. Betonová konstrukce bude 

bezprostředně po dokončení betonáže ochránněna nástřikem MasterKure. Tento nástřik 

zabrání odpařování vlhkosti ze zrajícího betonu. Následně bude povrch ošetřován dle 

klimatických podmínek zakrytím geotextilií, kropením, případně zakrytím plachtami.  

Ošetřování betonu bude probíhat, dokud pevnost povrchu betonu nebude min. 70% 

požadované pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu musí být nad 0°C, dokud tento 

povrch nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolá mrazu: fc > 5 Mpa. Při teplotách pod 

5 °C se musí přijmout opatření, aby se vybetonovaná konstrukce ochránila před mrazem 

- konstrukce se zakryje a zaizoluje folií nebo polystyrenem a dojde tak k zamezení úniku 

hydratačního tepla. 

2.8 Kontrola odbedňování konstrukcí 

Po technologické přestávce pro částečné či úplné odbednění kontrukcí bude tato 

provedena. Betonová konstrukce musí být schopna přenést zatížení v tomto stádiu. U 

svislých kontrukcí bude provedeno odbednění po nabytí 50% pevnosti betonu. U 

vodorovných stropních železobetonových desek proběhne částečné odbednění 

odstraněním desek a primárních nosníků po nabytí 70% konečné pevnost betonu. Při 

provádění odbednění se dbá na to, aby nebyl poškozen výsledný povrch betonových 

konstrukcí především hran. Každý odstraněný prvek bednění se musí očistit od zbytků 

betonu. Bednící dílce a desky se musí navíc opatřit odbedňovacím nástřikem. 

2.9 Kontrola dilatace 

Při provádění konstrukcí doléhajících ke stávající zástavbě a objektu podzeních garáží 

v části dvora s různou hloubkou založení a různou hmotností objektu musí být konstrukce 
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na styku těchto konstrukcí dilatována dle projektové dokumentace a technologického 

předpisu. Vizuálně bude provedena kontrola provedení dilatace. 

3 Výstupní kontrola 

3.1 Kontrola geometrie konstrukcí 

Výsledné konstrukce musí mít požadovaný tvar, rozměry a rovinnost. Rozměry 

konstrukcí musí být v mezích +/-5 mm. Stanovená odchylka pro rozměry a polohu otvorů 

v monolitických svislých kontrukcích je +/-25 mm. Rozměry kontrukcí přeměříme 

metrem nebo digitálním laserovým přístrojem. Přímost hran se ověřuje přiložením 

ocelového úhelníku ke kontrolované hraně.  

 

Tabulka 18: Maximální odchylky vodorovnosti vodorovných konstrukcí 

 

 

Tabulka 19: Maximální odchylky pro desky 

 

 
Tabulka 20: Maximální odchylky rovinnosti stropních konstrukcí 
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Tabulka 21: Maximální odchylky pravoúhlosti nebo daného sevřeného úhlu 

Svislost vodrovných konstrukcí se kontroluje vodováhou. Rovinnost vodorovných 

konstrukcí zkontrolujeme místně vodováhou a v rámci celé kontrukce provede kontrolu 

geodet. 

Odchylky pro polohu, vzdálenosti, zakřivení, rovinnost a přímost hran jsou uvedeny 

v náledující tabulce. 

 

 

Tabulka 22: Maximální odchylky pro povrchy a hrany 
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Tabulka 23: Maximální povolené svislé odchylky pro stěny a sloupy 
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Tabulka 24: Maximální odchylky polohy sloupů a stěn 

3.2 Kontrola prostupů 

Vizuálně bude dle projektové dokumentace provedena kontrola provedení všech 

prostupů. Svinovacím metrem mistr přeměří polohu a rozměry jednotlivých prostupů. 

3.3 Kontrola povrchu betonu 

Vizuálně bude provedena kontrola povrchu betonu. Na ploše nesmí být viditelné 

nedostatečně zhutněná místa(hnízda). Konstrukce také nesmí mít praskliny, trhliny a 

nesmí být nijak znečištěny. 

3.4 Kontrola vyvedení výztuže 

U konstrukcí, které budou prováděny na více záběrů nebo u navazující konstrukcí 

musí být vyvedena ocelová výztuž pro napojení, dle projektové dokumentace. Vizuálně i 

měřením se zkontroluje se poloha, směr, délka, počet a průměr prutů. Vše musí být v 
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souladu s projektovou dokumentací. Výztuž nesmí být znečištěná, vytržená či jinak 

porušená. 

3.5 Kontrola pevnosti betonu 

Na vzorcích odebraných při dodávce betonové směsi bude provedena zkouška 

pevnosti betonu v tlaku a odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích prostředků. Zkušební vzorky byly odebrány do krychelné plastové formy 

o délce hran 150 mm. Po 28 dnech tvrdnutí provede akreditovaná laborotoř na těchto 

vzorcích výše uvedené zkoušky. 
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Časový a finanční plán stavby - objektový 

Pro celou stavbu je zpracován časový a finanční plán dle THU dělený po jednotlivých 

objektech. Plán znázorňuje finanční toky pro jednotlivé stavební objekty po dobu 

výstavby po určitých obdobích (měsíc, čtvrtletí, rok). Cena objektů je čerpána 

ze směrných cen THU. Objektový časový a finanční plán přiložen jako příloha této práce 

č 2.1 Časový a finanční plán stavby dle THU – objektový.  
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1 Obecné informace o stavbě 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Polyfunkční dům Sokolská 5 

Místo stavby:   ulice Sokolská, 779 00 Olomouc 

Katastrální území:  katastrální území Olomouc město, 

     parcely č.437, 438, 79/22, 512, 2, 79/7 

Kraj/okres:   Olomoucký/Olomouc 

Charakter stavby:  polyfunkční dům, novostavba 

Investor:   ARPRO spol. s r.o., 

    Sokolská 586/7, Olomouc 779 00 

Projektant:   ARTERA projekt s. r.o., 

    Sokolská 7, 779 00 Olomouc 

Termín zahájení:  03/2018 

1.2 Obecná charakteristika stavby 

Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, na ulici Sokolské v blízkosti 

centra města. Parcela vytvářela přerušení bloku budov. Na východní straně parcely je 

vjezd do areálu, který slouží také sousednímu domu Sokolská 7. Východně od parcely 

sousedí historický dům Sokolská 7 v historickém slohu. Na severu sousedí parcela s 

parkovištěm Teplotechny. Západně parcela sousedí s prostorem vnitrobloku, který je ze 

strany ulice Sokolské tvořen budovou nevýznamné architektury a navazuje přes vnitřní 

dvůr na pozemek Teplotechny. Tento prostor není v současnosti nijak využíván, nachází 

se zde volně rostoucí zeleň. Jižní hranici pozemku tvoří ulice Sokolská. 

Jedná se o sedmipodlažní objekt se 6 nadzemními a 1 podzemním, přičemž dvě 

nejvýše položená podlaží jsou v podkroví budovy. Celková délka spodní stavby je cca 

25,0 metrů, šířka suterénu je cca 16,1 metrů. Obdélníkový půdorys nadzemních podlaží 

je cca 25,22x17,44 m. K objektu přiléhá vjezd do podzemních garáží, včetně jejich 

rozšíření pod parkem ze severní strany objektu. 

Budova je technicky řešena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 

400/400 mm, na kterých jsou uloženy ŽB stropní desky tl. 200 mm nad suterénem a 240 

mm v patrech. Základové konstrukce jsou provedeny na vrtaných pilotách a základové 

desce tl.300 mm. Piloty jsou průměru 600 mm a 900 mm. Piloty budou vyztuženy 

armokoši, které nejsou zataženy do základové desky. Suterén tvoří železobetonová vana. 

Obvodový plášť je řešen výplňovým zdivem YTONG s tepelnou izolací z minerálních 

vláken tloušťky 160 mm. Povrch uliční fasády je navíc dekorován obkladem cihlovými 

pásky. Nosnou konstrukci střechy tvoří tradiční dřevěný krov s prodlouženou stojatou 

stolicí, který je rozdělen zlomem mansardy v úrovni podlahy podkroví na dva sklony. 

Dolní část tvořící podkroví 5.NP má sklon 45° a horní část nad zlomem má sklon 30°. 

Krytina je z plechových šablon kosočtvercového tvaru imitující historické šablony. 
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1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis řeší provádění vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby 

Polyfunkčního domu Sokolská 5 v Olomouci. Tento dokument řeší dopravu a uskladnění 

materiálu na staveništi, pracovní postup realizace hydroizolační vrstvy, personální a 

strojní obsazení během etapy, požadované kontroly kvality a jakosti provedených prací a 

konstrukcí. 

Podloží má následující vlastnosti. Geologický průzkum zjistil, že v úrovni budoucího 

spodního líce základové desky se nachází hladina spodní vody. Stavba se také nachází 

v lokalitě se nízkým radonovým indexem podloží.  

Hydroizolace spodní stavby polyfunkčního domu bude provedena systémem 

EUROBENT CS. EUROBENT CS je hydroizolační souvrství, které dokáže ochránit 

stavební dílo proti spodní prosakující a tlakové vodě, případně bludným proudům a 

radonovému riziku. EUROBENT CS se skládá ze dvou optimálně se doplňujících 

těsnících komponentů: 

- primární těsnění je polyethylenová fólie (PEHD) 

- sekundární těsnění je vysoce kvalitní bentonitová rohož EUROBENT  

Těsnící schopnost bentonitu je využita pouze tehdy, když dojde k poškození PE-fólie. 

Při průsaku vody dochází k bobtnání bentonitu a vytváření vysoce těsnící vrstvy, která 

utěsní stavební dílo. Rovněž případné smršťovací trhliny v betonu jsou dodatečně 

utěsněny. 

 

Skladba souvrství EUROBENT CS: 

1. hydroizolační fólie z vysokohustotního polyethylenu (PEHD) 

2. minerální těsnící bentonitová rohož EUROBENT, která se skládá ze tří částí: 

2c. netkaná geotextilie jako krycí vrstva 

2b. vysoce hodnotný bentonit (extrémně bobtnavý jíl) 

2a. tkaná geotextilie jako nosná vrstva 

 

Obrázek 91: Skladba souvrství EUROBENT CS [36] 
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Obrázek 92: PEHD folie [36] 

2 Materiál 

2.1 Použité materiály 

Budou použity materiály systému EUROBENT CS, tedy PEHD fólie, bentonitové 

rohože a kotvící prvky(nýty + roznášecí podložky) 

o PEHD fólie    1122,35m2  

 

 

o Bentonitová rohož    1122,35m2     

 

 

 

2.2 Skladování materiálu 

Materiál musí být skladován dle technického listu na suché, odvodněné a zpevněné 

ploše, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Bentonitové rohože i fólie budou na skládce 

uloženy na podkladky z dřevěných hranolů tak, aby nedošlo během skladování k jejich 

zbytečnému namočení. Rohože i fólie budou skladovány v rolích průměru 0,5 m a šířky 

5,1 m ve vrstvách na sobě. Maximálně ale mohou být uloženy čtyři role na sobě. Role 

bentonitové rohože jsou po obvodu zabaleny do UV odolné fólie a tím chráněny před 

negativními vnějšími vlivy. 

 

Obrázek 94: Uložení fólií na sobě [36] 

Role budou skladovány přímo na ploše podkladního betonu. Kotvící prvky budou 

skladovány v uzamykatelné skladové buňce nebo v přepravním koši na zpevněné 

odvodněné ploše.  

2.3 Doprava materiálu 

2.3.1 Primární doprava 

Bentonitové rohože budou na stavbu dodávány v rolích průměru 0,5m a šíře 5,1 m. 

Každá taková role bude po obvodu zabalena do UV odolné fólie a její hmotnost bude cca 

400 kg. PEHD fólie jsou dodávány v rolích průměru 0,5 m šířky 5,1m. Dopravu na stavbu 

a složení materiálu zajistí nákladní automobil Scania.  

Obrázek 93: Bentonitová rohož [36] 
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2.3.2 Sekundární doprava  

Jako hlavní mechanizační prostředek pro sekundární dopravu bude využit věžová 

jeřáb Saez TL 505. 

Jednotlivé role bentonitových rohoží a PEHD fólií budou pro přepravu podvázány 

minimálně dvěma vazáky v dostatečné vzdálenosti od sebe tak, aby nedošlo k převrhnutí 

role. Role materiálů mohou být také uvázány na koncích na ocelové trubky dostatečné 

pevnosti umístěné uvnitř role. 

3 Převzetí pracoviště 

Před převzetím pracoviště pro provádění hydroizolace spodní stavby musí všechny 

předchozí činnosti dokončeny a musí být ve shodě s projektovou dokumentací. Stavební 

jáma bude provedena jako částečně pažený výkop. Také budou dokončeny veškeré práce 

na provádění vrtaných pilot. Jako podkladní vrstva vodorovné hydroizolace EUROBENT 

CS bude proveden podkladní beton C16/20 tloušťky 100 mm. Při přejímce bude 

kontrolováno, provedení podkladního betonu. Jeho povrch musí být rovný bez ostrých 

výstupků nad 5 mm, očištěný od veškerých nečistot. Na povrchu podkladního betonu 

nesmí stát voda. 

Svislá hydroizolace, která bude kotvena na pažení stavební jámy, musí být provedeno 

pažení z ocelových výpažnic a pažnic z dřevěných fošen. Na tomto pažení bude 

provedena ochranná vrstva z extrudovaného polystyrenu. 

Pro provádění svislé hydroizolace podzemních garáží – dvora, musí být provedena 

železobetonová stěna ze ztraceného bednění, Její povrch musí být rovný bez ostrých 

výstupků nad 5 mm, očištěný od veškerých nečistot. 

Provádění svislé hydroizolace v místech nepažené stavební jámy bude provedeno až 

po dokončení obvodových stěn objektu. Povrch betonových stěn musí být suchý, rovný 

bez ostrých výstupků nad 5 mm, očištěný od veškerých nečistot Bude dodržena 

požadovaná technologická pauza. 

Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím vedoucímu pracovní čety pro provádění 

hydroizolace EUROBENT CS. O předání a převzetí pracoviště bude sepsán protokol a 

proveden zápis do stavebního deníku. 

4 Pracovní podmínky 

4.1 Zařízení staveniště 

Vzhledem k předcházejícím etapám na stavbě, bude již staveniště rozděleno na oblasti 

pracovní a sociální.  Stavba bude oplocena do výšky 2,0 m. Toto oplocení bude z jižní 

strany částečně zasahovat do prostoru chodníku pro pěší na ulici Sokolské. Oplocení bude 

označeno reflexními prvky. Na zúžený průchod bude také upozorněno dopravním 

značením. Vymezení staveniště i jeho zabezpečení a oplocení z ostatních světových stran 

budou tvořit stávající budovy a stávající oplocení. Oplocením staveniště bude přístup na 

staveniště zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Na staveništi budou umístěny 

mobilní kontejnerové uzamykatelné buňky, které budou sloužit jako sociální a hygienické 
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zázemí pro pracovníky a skladování drobného materiálu. Skladovací a zpevněné plochy 

jsou vyznačeny na výkresu ZS. Dopravní dostupnost na staveniště bude z ulice Sokolské, 

která slouží jako místní komunikace a na níž je také tramvajová dráha s elektrickým 

vedením. Vozidla se na staveništi budou pohybovat po zpevněných plochách, a tudíž by 

neměly být nijak znečištěny. 

Veškeré stavební práce se budou vykonávat během dne, kdy bude pracoviště přírodně 

osvětleno denním světlem. Práce v noci při umělém osvětlení se neuvažuje. V případě 

snížené viditelnosti bude použito pouze provizorní osvětlení halogenovými reflektory. 

Elektrická energie pro svařování řezání, či jiné práce bude na stavbě přístupná přes 

staveništní rozvaděč z nově zbudovaných přípojek. Na staveništi bude také zajištěn 

přívod vody pro hygienické účely. Vodu pro potřebu výstavby celého objektu je navrženo 

odebírat z nově zbudovaných přípojek. Přípojky na staveništi budou již zřízeny z 

předchozí technologické etapy. 

4.2 Klimatické požadavky 

Provádění izolace je možné od teplot okolního vzduchu 0 °C. Doporučená teplota 

prostředí pro svařování je 5–25 °C, optimální teplota 20 °C. Za chladného počasí se 

doporučuje izolační fólie před položením temperovat ve vyhřátých prostorách. Při dešti a 

sněžení je nutno práce přerušit. 

V oblasti, ve které se staveniště nachází se nevyskytují žádné extrémní klimatické 

podmínky. Při provádění svislé hydroizolace ve výšce nad 1,5 m musí být dodrženy 

zásady pro práci ve výškách. Práce musí být přerušeny je-li čerstvý vítr o rychlosti nad 8 

m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 

m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 

ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1. Práce ve výškách také nesmí být 

prováděny za deště, při dohlednosti menší než 30 m, nebo při teplotě nižší než -10°C. 

4.3 Instruktáž pracovníků 

Před zahájením jednotlivých úkonů proběhne instruktáž pracovníků, kterou zajišťuje 

hlavní dodavatel stavby. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci pro činnosti, které 

budou provádět. Bude provedeno školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník 

potvrdí svým podpisem. Instruktáž bude zaznamenána ve stavebním deníku. Všichni 

pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky.  

Pracovníci absolvují školení od firmy Lineko s.r.o., která je dodavatelem systému 

Eurobent CS. 

5 Personální obsazení 

Stavební práce mohou provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci, kteří budou 

řádně proškoleni o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Práci ve výškách 

mohou provádět pouze osoby, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav. Pracovníci budou 

seznámeni s technologickým postupem prací a budou vybaveni OOPP. 
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Pracovníci a jejich kvalifikace 

1 x Vedoucí čety:  - vyučený izolatér, přímá pokyny od nadřízených –

stavbyvedoucích. Určuje vlastní postup realizace a organizace práce čety.  

2 x Izolatér- Provádí izolatérské práce. 

3 x Pomocní stavební dělníci - pomáhají izolatérům. 

1 x Obsluha věžového jeřábu – jeřábnický průkaz 

6 Stroje, nářadí, pracovní prostředky 

6.1 Stroje 

Obsluhu stroje budou provádět pouze osoba s platnými průkazy pro dané zařízení. 

Stroje se budou používat jen pro účely, pro které jsou určeny. 

Věžový jeřáb Saez TL505 

Nákladní automobil Scania 

6.2 Ruční nářadí 

HERZ RiOn ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem včetně trysek, HERZ 

ProtOn malý svařovací automat, HERZ LarOn horkovzdušný automat pro svařování, 

tesařská kladiva, vodováha, ocelové pásmo, svinovací metr škrabáky, hladítka, zednická 

lžíce, ocelová špachtle, izolatérský nůž, přítlačný váleček, kombinační kleště, smetáky, 

lopaty 

 

6.3 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Každý pracovník na stavbě musí být vybaven, dle požadavků BOZP, osobními 

ochrannými pracovními prostředky. Základní prostředky jsou ochranná přilba, reflexní 

vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, pracovní obuv s pevnou podrážkou a pracovní 

oděv  

Obrázek 95: Svařovací přístroje HERZ - LarOn, ProtOn, RiOn [37] 
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7 Pracovní postup 

Před pokládkou izolace je zapotřebí zamezit přístupu vody do míst kladení izolace 

(na pokladní beton). Pokládka izolace nesmí probíhat za deštivého počasí. Podkladní 

beton musí být rovný a čistý. viz bod 3. Převzetí pracoviště.  

7.1 Pokládka vodorovné a části svislé izolace proti zemní vlhkosti 

- Přímo na připraveném místě podkladního betonu, v blízkosti pokládky se připraví 

pásy PEHD fólie šířky 5,1 m a požadované délky. 

- Pásy se začnou pokládat na podkladní beton a natahovat na pažení stavební jámy. 

Postupuje se z jednoho rohu podél okraje do protějšího rohu. Pásy PEHD fólie se 

přes sebe překládají s 50 mm přesahem. Po obvodu nezapažených částí výkopu se 

nechává volný konec délky 250 mm, který bude následně svisle vytažen na 

bednění.  

- V místech záporového pažení bude folie vytažena na svislou plochu do 

požadované výšky a zakotvena rozpěrnými nýty ø 6 mm s roznášecí podložkou 

velikosti 3 mm. Kotví se pouze v horním okraji rohože s roztečí zhruba 1 m. Při 

kotvení rohoží se postupuje z jednoho rohu obvodové stěny do protějšího rohu.  

- Po rozmístění pásů v celé ploše podkladního betonu a svislého pažení proběhne 

jejich svaření. Jelikož se bude jednat o dlouhé úseky bude pro svařování 

využíváno automatických horkovzdušných svařovacích přístrojů HERZ LarOn, 

HERZ ProtOn. Svaření proběhne formou dvojitého svaru šířky 50 mm s 

kontrolním kanálkem. Detaily a přeplátování koutů se budou provádět pomocí 

ručního přístroje HERZ RiOn. 

- Bude provedena tlaková zkouška těsnosti svarů pomocí zkušební jehly 

s manometrem, a mechanická zkouška detilů jehlou 

- Následuje pokládka bentonitových rohoží. Pásy bentonitové rohože se budou 

pokládat na PEHD fólie. Postup pokládky rohoží je podobný jako u PEHD fólií. 

Bentonitové rohože se přes sebe překládají s přesahem 100 mm. Spojení na 

svislých plochách bude provedeno přilepením bentonitové rohože k PEHD 

hydroizolační fólii pomocí speciálního lepidla. Na vodorovných plochách jsou 

bentonitové rohože pouze volně položeny a vzájemně spojeny v přesahu. 

- Spoje bentonitových rohoží jsou provedeny přesahem 100 mm. Slepení spoje je 

provedeno pomocí bentonitového lepicího a těsnicího tmelu MQ-100 Master. 

Tento spoj musí být proveden tak, aby nedošlo při betonáži základové desky k 

zatečení betonové směsi mezi nebo pod vrstvu bentonitové rohože  

7.2 Pokládka ostatní svislé izolace proti zemní vlhkosti 

- Přímo na připraveném místě podkladního betonu, v blízkosti pokládky se připraví 

pásy bentonitové rohože požadované šířky a délky. 
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- Nejdříve bude na svislou železobetonovou stěnu natažena a připevněna 

bentonitová rohož.  Bude vytažena na svislou plochu do požadované výšky a 

připevněna rozpěrnými nýty ø 6 mm s roznášecí podložkou velikosti 3 mm. 

- Bude proveden spoj vodorovné a svislé bentonitové rohože s přesahem 100 mm. 

Slepení spoje je provedeno pomocí bentonitového lepicího a těsnicího tmelu MQ-

100 Master. Stejný způsoben budou provedeny svislé spoje bentonitových rohoží. 

- Na provedenou vrstvy bentonitových rohoží se provede vrstva z PEHD fólií. 

Jednotlivé pásy fólií se budou lepit speciálním lepidlem na rohože již ukotvené ke 

stěně. 

- Spoje PEHD fólií se průběžně svařují. Pro svařování bude využíváno ručního 

automatické horkovzdušné svařovacího přístroje. Svaření proběhne formou 

dvojitého svaru šířky 50 mm s kontrolním kanálkem. Detaily a přeplátování koutů 

se budou provádět pomocí horkovzdušné pistole. 

- Bude provedena tlaková zkouška těsnosti svarů pomocí zkušební jehly s 

manometrem. 

- Nakonec bude provedeno svaření mezi svislým a volným koncem vodorovné 

PEHD fólie. 

- Jako ochranná vrstva se na PEHD fólii přilepí extrudovaný polystyren a provede 

zpětný zásyp. 

8 Kontrola kvality 

8.1 Vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola dokončení předcházejících prací 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola podkladních konstrukcí 

- Kontrola skladování materiálu 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola strojů 

- Kontrola prostupů 

8.2 Mezioperační 

- Klimatické podmínky 

- Kontrola přístrojů pro svařování 

- Kontrola pokládky PEHD fólií 

- Kontrola spojů PEHD fólií 

- Kontrola pokládky bentonitových rohoží 

8.3 Výstupní 

- Kontrola spojů bentonitových rohoží 
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- Kontrola prostupů 

- Kontrola plochy  

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Tato kapitola je podrobně zpracována v samostatné části této práce – Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci 

Při realizaci hydroizolace spodní stavby se musí dodržovat dané TP a všechny práce 

budou prováděny v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy o BOZP. Všichni 

pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi, budou vybaveni OOPP a budou 

poučeni o BOZP, kterou budou dodržovat. 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno dodržovat několik 

právních předpisů. Jedná se o tato nařízení vlády, zákony a vyhlášky: 

o Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

Uspořádání staveniště a požadavky na pracoviště: §2 

Povinnosti zhotovitele: §3 

Koordinátor během přípravy stavby: §7 

Koordinátor  během realizace stavby: §8 

Příloha č. 1:, Další požadavky na staveniště, Obecné požadavky: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Náležitosti oznámení o zahájení prací 

o Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

III. Používání žebříků 
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VII. Dočasné stavební konstrukce 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

o Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky 

a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 

§2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

§3: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

§4: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

§5: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

§6: Bezpečnostní značky, značení a signály 

Hlava III: Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 

§9: Odborná způsobilost 

o Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

§3: Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, oprava, seřizování, úprava, 

údržba a čištění, ochranné zařízení, povinnosti obsluhy zařízení a další požadavky na 

bezpečný provoz a používání zařízení. 

§4: Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu. 

Příloha č. 1: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců. 

Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemisťování zavěšených břemen. 

10 Ekologie 

Během výstavby budou dodržovány podmínky pro ochranu životního prostředí. Je 

nutné dodržovat předpisy a vyhlášky související s ochranou životního prostředí při 

výstavbě. V průběhu realizace stavby se bude dbát zejména na omezení hlučnosti na 

stavbě, kde je třeba dodržet nařízení vlády 272/2011Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění aktuální novely. Všechny používané stroje 

používané na stavbě musí mít s platné technické osvědčení. Také budou v dobrém 

technickém stavu, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin. Budou prováděny 

pravidelné kontroly veškerých stavebních strojů a mechanizmů. 

 Vozidla se na staveništi budou pohybovat výhradně po zpevněných komunikacíh. 

Pro případ úniku provozních kapalin vlivem poruchy či havárie bude na staveništi 

umístěna havarijní souprava se sorpčími prostředky. Při znečištění budou vozidla před 

výjezdem očištěny, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikcí. 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména v 

souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů a 
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vyhlášky č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Za správné nakládání 

s odpady je zodpovědný zhototvitel stavby. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu provádění stavby, budou shromažďovány v 

odpovídajících shromažďovacích nádobách nebo na určených plochách. Odpady budou 

skladovány odděleně podle druhů. Shromažďovací nádoby či plochy pro shromažďování 

odpadů budou řádně označeny názvem, číselným kódem druhu odpadu a dle vyhlášky č. 

93/2016 Sb. katalog odpadů. Shromážděné odpady budou průběžně odváženy ze 

staveniště k recyklaci nebo odstranění. Odpady budou předávány ke zneškodnění 

oprávněným subjektům. 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu Katergorie 

Nakládání 

s odpady 

80 4 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály 

obsahující organická rozpouštědla 

N skládka 

12 01 13 Odpady ze svařování N skládka 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O recyklace 

17 02 03 Plasty O recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

spalovna 

KO nebo 

skládka 

Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

Tabulka 25: Přehled běžných odpadů vzniklých při realizaci hydroizolace EURONENT 

CS 

Předpokládané nakládání s odpady na stavbě: 

Odpady budou likvidovány pouze v zařízeních, které mají likvidaci konkrétních odpadů 

oprávnění. Recyklovatelné materiály budou předány k recyklaci do příslušných 

zařízeních. Spalitelný odpad bude odvezen ke zpracování do spalovny komunálních 

odpadů. Nespalitelný odpad bude uložen na skládku. Odpady určené k likvidaci budou 

předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich likvidaci oprávněny. O 

odpadech vzniklých v průběhu výstavby bude vedena odpovídající evidence. Po 

dokončení stavby předloží zhotovitel doklady o způsobu likvidace nebo využití všech 

odpadů. 

Při nakládání s odpady budou dodržovány následující legislativní předpisy: 

o Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

ČÁST PRVNÍ: Základní ustanovení 

§5 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

§6 Zařazování odpadu podle kategorií 

 

ČÁST TŘETÍ: Povinnosti při nakládání s odpady 

§10 Předcházení vzniku odpadů 
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§12 Obecné povinnosti 

§16 Povinnosti původců odpadů 

§24 Povinnosti při přepravě odpadů 

 

Příloha 4 Způsoby odstraňování odpadů 

 

o Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

ČÁST DRUHÁ Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž 

odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen 

vést evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil 

§5 Shromažďování odpadů 

 

ČÁST ŠESTÁ Způsob vedení průběžné evidence odpadů, ohlašování evidence 

odpadů, údajů o zařízení, činnosti dopravců odpadů, údajů o obecním systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, přepravy nebezpečných odpadů, zasílání informací o rozhodnutích a 

vyjádřeních a způsob přidělování identifikačního čísla zařízení 

§21 Způsob vedení průběžné evidence odpadů 

 

Příloha č.2 Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech 

přejímaných odpadů 

Příloha č.20 Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

 

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

ČÁST DRUHÁ Obecná ochrana přírody a krajiny 

§4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 

 

ČÁST ŠESTÁ Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně 

přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody 

§67 Povinnosti investorů 

 

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

Zásady ochrany životního prostředí §11, §12, §13 

Povinnosti při ochraně životního prostředí §17, §18, §19 

Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí §28, §29, §30 

 

o Vyhláška č. 93/2016 Sb. katalog odpadů 

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhů §4, §5, §6 

Příloha Katalog odpadů 
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1 Vstupní kontrola 

1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Před zahájením prací provede stavbyvedoucí a mistr kontrolu projektové 

dokumentace včetně souvisejích dokumentů. Kontroluje se jejich úplnost a správnost 

provedení. Dokumentace musí být zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a být v 

souladu s platnou legislativou. Stavebník musí dokumentaci předem schválit a musí 

splňovat jeho požadavky. Také je třeba ověřit zda se jedná o aktuální dokumentaci. 

Kontrolujeme platnost stavebního povolení. Projektová dokumentace musí být po celou 

dobu výstavby na stavbě přístupná. 

1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Před zahájením provádění hydroizolace spodní stavby musí dojít k předání a převzetí 

pracoviště. Provede se kontrola stavu již provedených prací, zda jsou kompletně 

dokončeny. Pracoviště bude předáno uklizené od odpadu a zbytků materiálu vzniklého z 

předchozích prací (zemní práce, hlubinné zakládání, podkladní beton). O předání 

pracoviště se provede se zápis do stavebního deníku a sepíše protokol o předání. 

Kontrolujeme podkladní beton, pažení stavební jámy. 

V rámci této kontroly se provede i kontrola vybavenosti a zabezpečení staveniště pro 

danou technologickou etapu. Staveniště musí být v souladu s technickou zprávou 

staveniště a výkresy pro danou etapu, které zohledňují danou legislativu. Kontroluje se 

oplocení staveniště, které musí být souvislé nepoškozené na hranici staveniště do výšky 

nejméně 1,8 m, vjezd na staveniště musí být řádně označený a zabezpečený. Dále se 

provede kontrola dostupnosti inženýrských sítí (voda a elektrické energie), zpevněných 

ploch (staveništní komunikace, skládky), jeřábu a kontrola prostoru staveništního zázemí 

- buněk. 

1.3 Kontrola dokončení předcházejících prací 

Za předchozí práce se považuje dokončení zemních prací včetně provedení 

podkladního betonu a pažení stavební jámy. Vizuálně se provede kontrola stavu a 

neporušenosti podkladu. Měřením se provede kontrola polohy, rozměrů a rovinnosti. 

Při kontrole rozměrů a polohy se kontrolují hlavní rozměry podkladního betonu. 

Kontrola rovinnosti konstrukce se provede pomocí latě o délce 2 m. Dovolená odchylka 

dle ČSN EN 13670 pro rovinnost povrchu bez styku s bedněním je celkově 15 mm/2m a 

místně 6 mm/2 m. 



154 

Podkladní beton musí dosáhnout předepsané minimální pevnosti betonu, která je 

stanovena jako 70% předepsané krychelné pevnosti betonu. Kontrola pevnosti betonu se 

provede dle ČSN 73 1373 metodou Schmidtových tvrdoměrů. Při zkoušce se zjišťuje 

velikost odrazu úderného beranu přístroje vyvolaného pružinou od zkoušeného povrchu, 

ze kterého se stanoví pevnost betonu v tlaku. 

 

1.4 Kontrola materiálu 

Při dodávce a přejímce materiálu musí odpovědná osoba zkontrolovat množství, druh, 

neporušenost a kvalitu materiálu dle dodacího listu. Bentonitové rohože i PEHD fólie 

budou dodány v rolích průměru 0,5 m a šířky 5,1 m. Dodaný materiál se musí shodovat 

s materiálem určeným projektovou dokumentací a schváleným technickým dozorem 

investora. Dále se kontroluje Prohlášení o vlastnostech výrobku (PoV), zda je výrobek 

označen značkou shody CE a zda je každá role (nebo aspoň každá zásilka) označena 

štítkem. 

Kontroluje se také dodávka spojovacích materiálu bentonitového leúícího a těsnícího 

tmelu MQ-100 Master a dodávka kotvících nýtů. Materiál musí být dodaný v originálním 

neporušeném balení. 

1.5 Kontrola podkladních konstrukcí 

Kontrola povrchu podkladních konstrukcí. Podladní kontrukce pro provedení 

vodorovné hydroizolační vrstvy je podkladní beton a pro provedení svislé hydroizolační 

vrstvy stěna ze ztraceného bednění a vrstva z extrudovaného polystyrenu připevněného 

na pažení. Vododrovné i svislé podkladní konstrukce musí rovné bez dutin a ostrých 

výstupků nad 5 mm. Povrch musí být čistý, tj. bez mastnot, bez organických rozpouštědel, 

volných nečistot (prach, bláto) a podobně. Na povrchu podkladního betonu nesmí stát 

voda. Hladina podzemní vody musí být po dobu provádění izolace snížena minimálně 

300 mm pod nejnižší bod izolace.  

1.6 Kontrola skladování materiálu 

Kontroluje se skladování PEHD fólií a bentonitových rohoží, které musí být 

skladovány dle technického listu na suché, odvodněné a zpevněné ploše, aby nedošlo k 

jejich znehodnocení. Rohože i fólie musí být na skládce (podkladním betonu) uloženy na 

podkladky z dřevěných hranolů tak, aby nedošlo během skladování k jejich zbytečnému 

namočení. Kotrola uložení rolí na sobě, maximálně mohou být uloženy čtyři role na sobě.  

Kontrola uložení doplněkového kotvícího a spojovacího materiálu v uzamykatelném 

skladu. 

1.7 Kontrola pracovníků 

U všech pracovníků bude zkontrolováno zda jsou odborně i zdravotně způsobilí k 

výkonu práce. Každý pracovník musí prokázat průkazy pro dané činnosti (jeřábnický, 

vazačský, apod.). Před zahájením prací musí být proškoleni o požadavcích na BOZP a 
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používání OOPP. O tomto školení je veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy 

zúčastněných osob. 

Každý pracovník může být kdekoliv během pracovní doby podroben dechové zkoušce 

na alkohol a zkoušce na omamné látky. 

1.8 Kontrola strojů 

Za bezpečný a bezproblémový provoz každého stroje je odpovědný strojník. Každý 

den před použitím stroje se provede jeho kontrola. Kontroluje se především technický 

stav (provozuschopnost, nepoškozenost). Věžový jeřáb je důležité kontrolovat pravidelně 

na začátku směny a také provádět týdenní kontroly dle ČSN ISO 12480-1. 

1.9 Kontrola prostupů 

Kontrola prostupů spočívá v porovnání zda jsou provedeny všechny prostupy dle 

projektové dokumentace. Vizuálně a přeměřením bude zkontrolována i rozměry a poloha 

prostupů.  

2 Mezioperační kontrola 

2.1 Klimatické podmínky 

Provádění izolace je možné od teplot okolního vzduchu 0°C. Doporučená teplota 

prostředí pro svařování je 5–25°C, optimální teplota 20°C. Za chladného počasí se 

doporučuje izolační fólie před položením temperovat ve vyhřátých prostorách. Při dešti a 

sněžení je nutno práce přerušit. 

Při provádění svislé hydroizolace ve výšce nad 1,5m musí být dodrženy zásady pro 

práci ve výškách. Práce musí být přerušeny je-li čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při 

práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1. Práce ve výškách také nesmí být prováděny 

za deště, při dohlednosti menší než 30 m, nebo při teplotě nižší než -10°C. 

2.2 Kontrola přístrojů pro svařování 

Před každou směnou bude provedena kontorola svařovacích přístrojů. Kontrolujeme 

jejich dostupnost, technický stav a provozuschopnost. 

2.3 Kontrola pokládky PEHD fólií 

Kontroluje správné roztažení fólií. Roztažené fólie nesmí být pokrčené ani zvlněné. 

Na svislých plochách kontroluje správné ukotvení kotvícími nýty. Fólie musí být kotvena 

v nejvyšším místě v roztečích maximálně 1,0 m. Kontroluje také přesahy jednotlivých 

fólií, které musí být minimálně 50 mm. 

2.4 Kontrola spojů PEHD fólií 

Spoje kontrolujeme nejprve vizuálně a následně tlakovou zkouškou s manometrem. 

Tato zkouška se prování u dvoustopých svarů provedených pomocí horkovzdušných 
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svařovacích automatů Tato zkouška umožňuje testování celkové délky spoje v jedné 

operaci. Zkouška přetlakem se smí provádět až nejméně 1 hodinu po provedení vlastního 

svaru. Zkušební zařízení je instalováno zpravidla tak, že uzavře jeden konec svaru pomocí 

zkušební jehly s manometrem, druhý konec testovacího kanálku je svařen nebo jiným 

vhodným způsobem utěsněn. Hodnota zkušebního tlaku je stanovena podle metodiky Ö 

NORM S 2076 pro DB 3 tzn. PVC-P pásy v parametru od 100 - 200 kPa. Hodnota 

zkušebního tlaku by měla být přizpůsobena teplotě folie a okolí, šířce zkušebního 

kanálku, tloušťce a materiálu svařované folie. Po natlakování testovacího kanálku se 

ponechá cca 5 minut na dotvarování a vyrovnání teploty a následujících 10 minut se 

sleduje pokles zkušebního tlaku. Po tuto dobu nesmí zkušební tlak klesnout o více než 

20% původní hodnoty. Kladný výsledek zkoušky se potvrdí otevřením druhého konce 

spoje, kdy tlak musí klesnout na nulu a potvrdí se tak, že je spoj průchodný v celé délce. 

U spojů detailů provedených ručním svařovacím přístrojem (bez zkušebního kanálku) 

bude provedena zkouška jehlou. Zkouška spočívá v tažení kovového hrotu po spoji. 

Zkouškou je možno ověřit spojitost a mechanickou pevnost provedeného spoje. Zkouška 

se provádí až po vychladnutí spoje (cca 15 min), kontrolují se zpravidla postupně 

ukončované úseky. Kontrola se provádí opět tažením nástroje po spoji s mírným tlakem 

proti spoji. 

2.5 Kontrola pokládky bentonitových rohoží 

Kontrolujeme správné roztažení bentonitových rohoží, které nesmí být pokrčené ani 

zvlněné. Zvlnění může být maximálně 5 mm. Kontrola přesahů jednotlivých rohoží 100 

mm. 

3 Výstupní kontrola 

3.1 Kontrola spojů bentonitových rohoží 

Prohlídka se provádí po celé délce spojů, přičemž spoje musí být dostatečné přeloženy 

a slepené, tak aby při betonáži nedošlo k zatečení betonu mezi bentonitové rohože. 

3.2 Kontrola prostupů 

Po obvodu všech prostupujících těles musí být vždy vytvořeno vodotěsné spojení 

izolace s tímto tělesem. Nesmí být netěsné a nesmí obsahovat praskliny, dutiny. 

3.3 Kontrola plochy izolace 

Proběhne závěrečná vizuální kontrola hydroizolace spodní stavby. Izolace v ploše 

nesmí být nijak poškozena. Plocha izolace nesmí být znečištěná. 
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Položkový rozpočet pro hlavní stavební objekty 

Pro hlavní stavební objekty SO 01 Polyfunkční dům Sokolská 5 a SO 02 Podzemní 

garáže v části dvora byl zpracován položkový rozpočet s výkazem výměr. Rozpočet byl 

zpracován v programu BuildPowerS. Rozpočet je přiložen jako příloha této práce. 
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Časový plán hlavních stavebních objektů 

Pro hlavní stavební objekty SO 01 Polyfunkční dům Sokolská 5 a SO 02 Podzemní 

garáže v části dvora je vytvořen časový plán v programu MS Project, formou Ganttova 

diagramu. Pracovní doba je uvažována jako osmihodinová. Práce o víkendu nejsou 

uvažovány. Časový plán hlavních stavebních objektů přiložen jako příloha této práce. 
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1 Obecné informace 

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správců inženýrských 

sítí a orgánů státní správy. Při realizaci činností se musí dodržovat osvědčené TP a 

všechny práce budou prováděny v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy o 

BOZP. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi, budou vybaveni 

OOPP a budou poučeni o BOZP, které budou dodržovat. 

Vzhledem rozmanitosti navržených prací je předpoklad, že na staveništi budou 

působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, proto je dle zákona č.309/2006 

nutné stanovit koordinátora BOZP.  

Stavba bude trvat déle než 30 pracovních dnů, po dobu delší jak jeden den, se na 

stavbě bude pohybovat více jak 20 fyzických osob proto je také je zadavatel stavby 

povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Bude také zpracován plán podle druhu a 

velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

2 Hlavní bezpečnostní rizika a opatření 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci zejména 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 minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Hlavní legislativa, která se vztahuje k provádění Polyfunkčního domu Sokolská 5 

o Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimalních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích (změna 136/2016 Sb.) 

o Zákon 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) (změna 88/2016 Sb.) 

o Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

o Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

 

 

 



164 

Další legislativa, která se vztahuje k provádění Polyfunkčního domu Sokolská 5 

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

prostředí 

o Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

o Nařízení vlády 2001/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu (změna 170/2014 Sb.) 

 

2.1 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimalních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích (změna 136/2016 Sb.) 

Příloha č. 1:, Další požadavky na staveniště 
 

Obecné požadavky: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
 

Rizika 

- Vstup neoprávněných osob na staveniště 

- Vjezd neoprávněných vozidel na staveniště 

- Úraz vlivem nedostatečné viditelnosti oplocení staveniště 

- Narušení vedení inženýrských sítí v prostoru staveniště 

- Ohrožení bezpečnosti osob stroji, mechanismy, břemeny, dopraními prostředky 
 

Opatření 

Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m. Toto oplocení bude z jižní strany částečně 

zasahovat do prostoru chodníku pro pěší na ulici Sokolské. Oplocení bude označeno 

reflexními prvky. Na zúžený průchod bude také upozorněno dopravním značením. 

Vymezení staveniště i jeho zabezpečení a oplocení z ostatních světových stran budou 

tvořit stávající budovy a stávající oplocení. Vjezd na staveniště bude zabezpečen 

uzamykatelnou bránou v jihovýchodní části staveniště. Vjezd na staveniště bude označen 

dopravním značením, provádějícím úpravu provozu vozidel na staveništi a zákazující 

vstup nepovolaným osobám. 

Před prováděním zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě v prostoru 

staveniště včetně jejich ochranných pásem. Při provádění prací musí být tyto pásma 

respektovány.  

Stroje budou obsluhovat pouze pracovnící s příslušnými oprávněními. Všichni 

pracovníci na staveništi musí používat předepsané OOPP. 

II. Zařízení pro rozvod energie 
 

Rizika 

- Nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu 

- Úraz elektrickým proudem 

- Poškození elektrického vedení provozem strojů 
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Opatření 

Rozvody elektrické energie musí být dimenzovány tak, aby vyhovovaly potřebě 

stavebnách strojů a mechanismů. Všechny elektrické přístroje a zařízení pro vedení 

elektrické energie budou pravidelně revidovány odpovědnou osobou. Při práci s 

elektrickými přístroji musí být dodrženy pokyny k používání. 

Rozvody energie budou v místech křížení s komunikací vedeny v chráničce pod zemí. 

Hlavní vypínač elektrické energie musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný. Musí 

být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

Rizika 

- Úrazy vzniklé působením nepříznivých povětrnostních podmínek 

- Havárie vzniklé přetížením podpěrné konstrukce 

- Nebezpečí od pohybu špatně uloženého materiálu, stroje, nářadí 

Opatření 

Všechna pracoviště ve výškách budou zabezpečeny proti pádu osob zábradlím výšky 

1,1 m. Práce ve výškách musí být při nepříznivých povětrnostních podmínkách přerušeny. 

Lešení či jiné podpěrné konstrukce nesmí být přitíženy nadměrným zatížením. 

Veškerý materiál bude skladován dle požadavků uvedených v technickém listu 

výrobku. Obecně se materiál může skladovat max. do výšky 1,8 m. Stroje musí být 

odstaveny ve stabilní poloze. Nářadí bude skladováno v souladu s pokyny výrobce. 

 

Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 
 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 

Rizika 

- Narušení nadzemního vedení energií 

- Ztráta stability stroje 

- Narušení okolních staveb působením vibrací 

Opatření 

Všechna nadzemní vedení energií budou dostatečně označena. Všichni strojnící 

budou seznámeni s polohou nadzemních vedení. 

Stroje budou obsluhovat pouze pracovnící s příslušnými oprávněními. Stroje musí být 

zajištěny proti posunutí nebo uvolnění. Před použitím stroje musí být strojník seznámen 

s podmínkami na pracovišti (druh a únosnost základové půdy, podzemní vedení, hladina 

podzemní vody). Věžový jeřáb Saez TL505 bude ukotven na betonovém základu pod 

základovou deskou. 
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Vibrace od stavebních strojů nebudou takové intenzity, aby narušily okolní stavby. 

II. Stroje pro zemní práce 
 

Rizika 

- Zřícení svahu výkopu 

- Vzájemné ohrožení strojů při současném provozu 

- Ohrožení řidiče v kabině nákladního automobilu 

Opatření 

Výkopy stavební jámy bude ihned při odkopu pažen dřevěnými fošnami. Nepažené 

strany výkopu budou svahovány. Při současném provozu více strojů pracovišti bude mezi 

nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou. Bude-li nutné manipulovat pracovním zařízením stroje 

nad kabinou dopravního prostředku nesmí se v kabině nacházet žádné osoby. 

III. Míchačky 
 

Rizika 

- Převrácení/pád míchačky 

- Úraz pracovníků při provozu míchačky 

Opatření 

Míchačka bude před používáním vždy ustavena a zabezpečena ve stabilní poloze. Při 

plnění nesmí lopata narážet do bubnu míchačky. Mechanické čištění lopatou či jinými 

nástroji nesmí být prováděno za chodu stroje. Při chodu stroje bude prováděno pouze 

čištění vodou. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 

Rizika 

- Odjištění výsypného zařízení 

- Posun(převrácení) stroje vlivem neúnosného podloží 

Opatření 

Řidič autodomíchavače zkontroluje před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo 

vyprazdňování přepravního zařízení, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Na 

staveniště se budou autodomichavače pohybovat pouze po staveništní komunikaci ze 

silničních panelů. 
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VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 

Rizika 

- Nadměrné namáhání nebo přitížení konstrukcí (lešení, bednění) ramenem čerpadla 

- Poškození okolních konstrukcí 

- Ztráta stability autočerpadla 

- Úraz při manipulaci s hadicí čerpadla 

Opatření 

Rameno autočerpadla pro dopravu betonové směsi nesmí být vedeno a přetížovat 

nebo nadměrně namáhat lešení ani bednění, nebo konstrukční části stavby. Při manipulaci 

nebude rameno autočerpadla přicházet do kontaktu s okolními konstrukcemi. 

Pozice čerpadla je jasně daná na komunikaci ze silničních betonových panelů. 

Autočerpadlo bude zapatkováno stabiliátory na maximální rozpon. V pracovním prostoru 

výložníku autočerpadla se nebude nikdo zdržovat 

IX. Vibrátory 
 

Rizika 

- Poškození vibrátoru 

Opatření 

Vibrátory budou používány dle podmínek daných v technologickém předpisu a 

návodu od výrobce. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí 

vibrátoru, která je držena v ruce musí být nejméně 10 m. 

XIII. Stavební výtahy 
 

Rizika 

- Technická závada výtahu (zastavení, zřícení) 

Opatření 

Výtah nesmí být zatěžován nad rámec své nosnosti. Výtah bude v průběhu provozu 

ve stanovených intervalech kontrolován a revidován. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 

Rizika 

- Havárie či úraz vlivem samovolného pohybu stroje  

- Úraz vlivem samovolného pohybu pracovního zařízení stroje 

- Havárie stroje vlivem špatného technického stavu 
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Opatření 

Stroje budou obsluhovat pouze pracovnící s příslušnými oprávněními. Při přerušení 

nebo ukončení práce bude stroj zajištěn zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 

zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. Každý 

strojník musí před provozem zkontrolovat technický stav stroje. 

XV. Přeprava strojů 
 

Rizika 

- Uvolnění a pád stroje z dopravního zařízení vlivem nesprávného zajištění 

Opatření 

Stroje (rypadlo, pilotážní souprava) musí být na přepravním návěsu bezpečně 

zabržděny a mechanicky zajištěny proti nežádoucímu pohybu. Při najíždění stroje na 

ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny osoby s výjimkou obsluhy 

stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje. 

Přípojný stroj (stacionární čerpadlo) musí být při připojování k tažnému vozidlu 

bezpečně zabržděno a mechanicky zajištěno proti nežádoucímu pohybu. 

 

Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
 

Rizika 

- Znehodnocení materiálu vlivem špatného skladování. 

- Zřícení nestabilně skladovaného materiálu (poškození, úraz) 

Opatření 

Materiál bude na staveništi uložen na skladovacích plochách ve skladovém 

kontejneru. Veškerý materiál musí být skladován dle pokynů výrobce. Skladovací plochy 

budou zpevněné, rovné a odvodněné. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu 

skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Materiál bude 

skladován maximalně do výšky 1,8 m. Mezi skladovanými prvky nebo sestavami musí 

být minimální průchozí uličky široké 0,6 m. 

Ocelová výztuž bude skladována ve svazcích podložena dřevěnými hranoly. Prvky 

bednění budou skladovány na paletách a v přepravních koších. Zdící materiály budou 

dodány a skladovány na paletách. Dřevěné prvky krovu budou skladovány na sobě 

podloženy podkladky. Tekuté materiály musí být skladovány v uzavřených nádobách 

s otvorem nahoře.  

Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav na jeřáb musí být prováděno ze země nebo 

ze stabilní podlahy maximální výšky 1,5 m. 
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III. Zajištění výkopových prací 
 

Rizika 

- Pád osob do výkopu 

- Sesuv svahu výkopu 

Opatření 

Hrany výkopu stavební jámy budou zabezpečeny přenosným dílcovým zábradlím 

výšky 1,1 m, případně nataženou výstražnou páskou ve vzdálenosti 1,5 m od hrany 

výkopu. Výkop stavební jámy je částěčně pažený. Nepažené stěny budou svahovány 

v bezpečném sklonu. Okraje nepažených výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 

0,5 m od hrany výkopu. 

IV. Provádění výkopových prací 
 

Rizika 

- Narušení stability jiných staveb 

- Poškození podzemních vedení  

- Zasažení osoby strojem 

Opatření 

Provádění výkopových prací v okolí přilehlých staveb je navrženo tak, aby nenarušilo 

stabilitu okolních staveb. Výkopové práce musí být prováděny s velkou přesností a 

pečlivostí, tak aby byly dodrženy maximální rozměry výkopu. Při provádění výkopových 

prací v ochranných pásmech podzemních vedení budou dodrženy podmínky dané 

provozovatelem. 

Pracovníci se nesmí zdržovat v ohroženém prostoru stroje (maximální dosah stroje 

zvětšený o 2 m). 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 
 

Rizika 

- Sesunutí stěny výkopu 

Opatření 

Výkop stavební jámy je částěčně pažený. Nepažené stěny budou svahovány 

v bezpečném sklonu. Sklony svahů výkopů budou určeny s ohledem na geologické a 

provozní podmínky. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
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IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 
 

Rizika 

- Zranění pracovníků při montáži a demontáži bednění 

- Zřícení konstrukce bednění (vadné prvky, nedokonalé provedení, nedostatečný návrh) 

Opatření 

Bednění konstrukcí bude provedeno v souladu s návodem od výrobce a 

technologickým předpisem. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže 

zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Skladba konstrukce bednění musí být navržena a 

montována tak, aby ji bylo možno při odbedňování bezpečně odstraňovat a uvolňovat. 

Prvky, ze kterých bude setaveno bednění nesmí být poškozeny, aby nezpůsobily 

zhroucení konstrukce. Před zahájením betonáže musí být bednění řádně zkontrolováno. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 

Rizika 

- Pád pracovníka z výšky 

- Zhroucení konstrukce bednění 

- Zranění nekoordinovaným pohybem ramena čerpadla 

Opatření 

Při provádění konstrukcí ve výškách bude pracovní prostor nebo plošiny zabezpečeny 

proti pádu z výšky zábradlím. V průběhu betonáže bude průběžně kontrolována těsnost a 

stabilita bednění. 

Mezi osobami obsluhující čerpdlo a provádějící betonáž musí být zajištěna dostatečná 

komunikace. Pokud osoba ovládající rameno čerpadla nebude v přímé dohledové 

vzdálenosti aktuálního prostoru betonáže, bude dorozumívání probíhat přes vysílačky. 

IX.3 Odbedňování 
 

Rizika 

- Zřícení konstrukce při předčasném odbednění 

- Zranění pracovníků při demontáži bednění 

- Nadměrné přitížení konstrukce 

Opatření 

Odbednění bude prováděno ve dvou fázích. Odbednění částečné či celkové bude 

provedeno na pokyn odpovědné osoby po dosažení dostatečné únosnosti a pevnosti 

konstrukce. 

Při samotném odbedňování je nutno prostor zabezpečit proti neoprávněnému vniku 

nepovolaných osob. Prvky bednění se bezprostředně po odbednění budou ukládat na 
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určená místa tak, aby nepřetěžovaly konstrukci. Odbednění konstrukcí bude prováděno 

v souladu s návodem výrobce a technologickým předpisem. 

IX.5 Práce železářské 
 

Rizika 

- Nabodnutí pracovníka na výztuž 

Opatření 

Vyčnívající výztuž bude viditelně označena a opatřena chráničkou. Na staveništi se 

nebudou volně nacházet odpad vziklý při armování. Materiál bude skladován na určených 

místech. 

X. Zednické práce 
 

Rizika 

- Nestabilně usazené nebo nevhodně umístěné zažízení pro výrobu směsi 

- Nedostatečný pracovní prostor 

- Zřícení vyzdívané stěny vlivem zatížení 

Opatření 

Silo bude postavené na ploše zpevěné betonovými silničními panely, tak aby 

neohrožovalo okolí. 

Palety se zdícími prvky budou ukládány tak, aby byl zachován volný pracovní prostor 

široký nejméně 0,6 m. Palety musí být rovnoměrně rozmístěny po podkladní ploše, aby 

nadměrně lokálně nezatěžovaly stropní konstrukci. Na právě vyzdívanou stěnu nebude 

vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, práce na vyšších vrstvách budou prováděny z lešení. 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 

Rizika 

- Nedokonalé provedení vlivem nedodržení technologického postupu 

- Překročení limitů vlivem nadměrných výparů z lepidel v pracovním ovzduší 

Opatření 

Při pokládání nášlapných vrstev podlah bude dodržován technologický postup a 

návod k používání lepidel. Při aplikaci lepidel bude otevřenými okny zajištěno účinné 

větrání. 

XV. Malířské a natěračské práce 
 

Rizika 

- Ohrožení pracovníků vlivem škodlivých látek z nátěrů 

- Pád ze žebříku, pomocného lešení 
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Opatření 

Při provádění malířských a natěračských pracích budou dodržovány stanovené 

technologické postupy a návody ke způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími 

při provádění těchto prací. Provádění malířských prací z lešení nebo ze žebříků se bude 

řídit legialtivou pr opráci ve výškách. 

 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Příloha č.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců 
 

Rizika 

- Ztráta stability či pevnosti přepravovaného břemena 

- Ztráta stability zařízení 

- Ohrožení pracovníka přepravovaným břemenem (naražení, pád) 

Opatření 

Zavěšování prvků bude provádět pouze vazač s platnou odbornou kvalifikací. 

Přepravované prvky budou dostatečně uvázány/podvázány. Vazačské prostředky budou 

pravidelně kontrolovány a revidovány.  

Věžový jeřáb bude ukotven na železobetonovém základu pod zemí. Přesné rozměry 

základu určí statik. Výtah pro přepravu osob a materiálu bude dostatečně po výšce kotven 

k monolitické konstrukci budovy.  

 V situacích, kdy obsluha jeřábu nemůže sledovat pohyb přemisťovaného břemene, 

bude zajištěn pracovník, který bude v kontaktu s obsluhou jeřábu pomocí vysílačky a 

bude ho navigovat a informovat o situaci. Přeprava břemen nesmí probíhat nad 

zakázaným prostorem. Pracovníci se nebudou zdržovat pod přepravovaným břemenem, 

pokud to není nezbytně nutné. Navádění a usměrňování břemen bude prováděno 

naváděcími tyčemi nebo lany uvázanými na břemeno. 

Výtah pro přepravu osob a materiálu bude dostatečně po výšce kotven k monolitické 

konstrukci budovy.  

 

Příloha č.2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemisťování zavěšených břemen 
 

Rizika 

- sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene 
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- kolize břemene s okolními předměty nebo se pracovníky, kteří se nacházejí v jeho 

manipulačním prostoru 

- úraz při vázání nebo odvazování břemene 

- kolize vlivem zhoršených povětrnostních podmínek 

Opatření 

Přepravované prvky budou dostatečně uvázány/podvázány, tak aby nedošlo 

ke sklopení či sklouznutí břemene. Přeprava břemen nesmí probíhat nad zakázaným 

prostorem. Pracovníci se nebudou zdržovat pod přepravovaným břemenem, pokud to není 

nezbytně nutné. Navádění a usměrňování břemen bude prováděno naváděcími tyčemi 

nebo lany uvázanými na břemeno. V situacích, kdy obsluha jeřábu nemůže sledovat 

pohyb přemisťovaného břemene, bude zajištěn pracovník, který bude v kontaktu s 

obsluhou jeřábu pomocí vysílačky a bude ho navigovat. 

Zavěšování prvků bude provádět pouze vazač s platnou odbornou kvalifikací. 

V případě neříznivých povětrnostních podmínek nebude jeřáb provozován. 
 

2.3 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Příloha - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 

Rizika 

- Pád pracovníka z výšky vlivem nedostatečného zabezpečení 

Opatření 

Volné okraje konstrukcí a pracovních ploch nad 1,5 m budou zajištěny osazením 

zábradlí. Zábradlí bude horizontálně tvořeno třemi ůrovněmi. U podlahy bude výška 

prvku zábradlí 0,15 m. Horní zábrana bude ve výšce 1,1 m od podlahy. Třetí úroveň tvoří 

střední lať.  

III. Používání žebříků 
 

Rizika 

- zřícení žebříku 

- pád pracovníka ze žebříku 
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Opatření 

Žebřík bude vždy umístěn na stabilním, pevném, dostatečně velkém podkladu tak, 

aby příčle byly vodorovné. U přenosných žebříků bude zabráněno jejich podklouznutí 

zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci. 

Na žebříku budou být prováděny jen krátkodobé, nenáročné práce s použitím ručního 

nářadí. Na žebříku se nebudou vykonávat práce, při nichž se používá nebezpečných 

nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 

nářadí. Při pohybu a práci na žebříku bude pracovník vždy obrácen obličejem k žebříku. 

Po žebříku se bude vždy zároveň pohybovat jen jedna osoba. Po žebříku budou vynášena 

(snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Žebřík nesmí být používán jako přechodový 

můstek, pokud není k takovému použití výrobcem určen. 

Žebříky používané pro výstup (sestup) budou vždy svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m. Sklon žebříku bude nejméně 2,5:1, za 

příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu bude 

vždy zachován minimální volný prostor 0,6 m. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 

Rizika 

- Zranění pracovníka vlivem pádu špatně skladovaného materiálu a nářadí z výšky 

- Přetížení a zřícení konstrukce pro práci ve výškách 

Opatření 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky které se budou nacházet na pracovišti ve výšce 

a nebudou se právě používat, budou umístěny minimálně 1,5 m od volného okraje nebo 

budou zajištěny proti pohybu např. uvázáním, ukotvením, zatížením nebo umístěním do 

skladovacích prvků. Pomocná konstrukce lešení nesmí být přesouvána s uloženým 

materiálem či nářadím. Konstrukce pro práci ve výškách nesmí být zatěžovány na rámec 

únosnosti dané technickým listem. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 

Rizika 

- Zranění pracovníka vlivem pádu špatně skladovaného materiálu a nářadí z výšky 

Opatření 

Prostor, nad kterým se pracuje, nebo ve kterém hrozí riziko pádu osob nebo předmětů 

(ohrožený prostor), bude zajištěn vyloučením z provozu. Ohrožený prostor bude zajištěn 

ohrazením zábradlím. Šířka ohroženého prostoru bude závislá na výšce volného okraje 

pracoviště. (Šířka 1,5 m /při výšce 3 až 10 m, šířka 2 m/při 10 až 20 m, šířka 2,5 m/ při 

20 až 30 m). 
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VI. Práce na střeše 
 

Rizika 

- Pád pracovníka ze střešní konstrukce 

Opatření 

Ochranu proti pádu ze střešní konstrukce po obvodu, či do bude zajištěna zábradlím 

(min. výška 1,1 m). U sklonu střechy nad 45° budou pracovníci používat osobní ochranné 

pracovní prostředky proti pádu. Po střeše se budou pohybovat pouze po pevných částech, 

jako je například dřevěný záklop.   

VII. Dočasné stavební konstrukce 
 

Rizika 

- Zřícení dočasné stavební konstrukce 

Opatření 

Dočasné stavební konstrukce (lešení, žebříky) mohou být použity pouze v provedení 

a účelům, které odpovídá jejich montážním a technickým listům. Konstrukce musí 

splňovat všechny základní bezpečnostní podmínky jako jsou pevnost, stabilita, únosnost, 

tuhost. Montáž a demontáž lešení bude probíhat podle návodů a postupů od výrobce.  Pro 

montáž lešení bude určena odpovědná osoba s platným oprávněním. Dočasné stavební 

konstrukce budou v pravidelných intervalech odborně kontrolovány. 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 

Rizika 

- Zasažení pracovníka shazovnaným materiálem 

Opatření 

Předměty ani materiály nebudou shazovány z výšky, protože není možné bezpečně 

předpokládat místo dráhy letu a dopadu. 

IX. Přerušení práce ve výškách 
 

Rizika 

- Pád nebo sklouznutí při nepříznivých povětrnostních podmínkách 

Opatření 

Práce ve výškách nebudou prováděny při nepříznivých klimatických podmínkách. Práce 

budou přerušeny v případě bouře, deště, sněžení. Překročí-li rychlost větru 8 m.s-1 při 

práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; nebo překročí-li 
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rychlost větru 11 m.s-1 v ostatních případech. Dohlednost musí být minimálně 30m a 

teplota nesmí být nižší než -10°C. 

XI. Školení zaměstnanců 
 

Rizika 

- Úraz pracovníka vlivem neznalosti či nedodržení BOZP 

Opatření 

Před zahájením prací proběhne instruktáž pracovníků. Pracovníci musí mít 

dostatečnou kvalifikaci pro činnosti, které budou provádět. Bude provedeno školení 

BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Instruktáž bude 

zaznamenána ve stavebním deníku. Všichni pracovníci budou používat osobní ochranné 

pracovní prostředky. 
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Výpočet prostupu tepla obálkou budovy 

Výstupem této dílčí úlohy je posouzení součinitele prostupu tepla, výpočet prostupu 

tepla obálkou budovy, vyhodnocení nejnižší povrchové teploty a posouzení teplotního 

faktoru vnitřního povrchu. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu zadaných 

dílčích konstrukcí Polyfunkčního domu Sokolská 5 v Olomouci. Byl navržen optimální 

postup výstavby objektu, jeho finanční náklady a časová náročnost. 

Základní informace o objektu poskytuje souhrnná technická zpráva. Pro provádění 

hydroizolace spodní stavby a monolitického železobetonového skeletu byly zpracován 

technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány. V rámci práce je řešen projekt 

zařízení staveniště, který byl rozdělen na tři etapy. Náklady pro celou stavbu byly 

vyjádřeny propočtem dle THU. Na základě těchto hodnot byl vypracován objektový 

finanční a časový plán. Finanční náklady pro hlavní stavební objekty polyfunkčního 

domu a přilehlých podzemních garáží byly vyčísleny formou položkového rozpočtu v 

programu BuildPowerS Časová náročnost těchto dvou objektů je vyjádřena řádkovým 

harmonogramem zpracovaným v programu MS Project. Práce obsahuje návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů a jejich nasazení v průběhu výstavby. Součástí je i 

vypracování hlavních rizik a příslušných opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. V neposlední řadě byl proveden výpočet prostupu tepla obálkou budovy. 

Při zpracování diplomové práce jsem se snažil řešit danou problematiku dle vlastních 

doposud získaných znalostí a zkušeností. Při získávání informací a odborných 

konzultacích jsem si rozšířil znalosti v oblasti výstavby pozemních staveb. Věřím, že 

zkušenosti získané při řešení této práce v budoucnu využiji. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

A    celková plocha 

AKU   akustická 

apod    a podobně 

a. s.    akciová společnost 

B    redukční součinitel 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

č.    číslo 

ČSN    označení českých technických norem 

dl.    délka 

DN    jmenovitý průměr 

EPS    expandovaný (pěnový) polystyren 

frsi    teplotní faktor 

Ht    měrná ztráta prostupem tepla 

HZS   hasičský záchranný sbor 

k    korekce 

k. ú.   katastrální území 

kce   konstrukce 

ks   kusů 

KZS   krajská hygienická stanice 

M    měřítko 

m n. m.   metrů nad mořem 

max.    maximální 

min.    minimální 

např.   například 

NN    nízké napětí 

NP    nadzemní podlaží 

OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 

ozn.    označení 

p.č.    parcelní číslo 

PB   polohový bod 

PD   projektová dokumentace 
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PE    polyetylen 

PP   podzemní podlaží 

PT    původní terén 

PVC    polyvinylchlorid 

R   tepelný odpor konstrukce 

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně 

Sb.    sbírky 

SDK    sádrokarton 

tl.    Tloušťka 

tzv.    takzvaný 

U   součinitel prostupu tepla 

Ue    součinitel prostupu tepla vnější konstrukce 

Uem,N20   průměrný součinitel prostupu tepla 

V   objem budovy 

XPS   extrudovaný polystyren 

ZS   zařízení staveniště 

ŽB   železobeton 

θe    návrhová teplota přilehlá k vnější straně konstrukce v zimním období 

φi,r    návrhová rel. vlhkost vnitřního vzduchu 

Θai    teplota vnitřního vzduchu 

Θim    převažující vnitřní teplota v zimním období 

ρ    objemová hmotnost 

λ    součinitel tepelné vodivosti 
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