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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci 
Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové 
šachty metodou tryskové injektáže, tak řešení hydroizolací spodní stavby. Pro tuto technologickou etapu 
jsou zpracované podklady, nutné k jejich realizaci. 

ABSTRACT 

The subject of the thesis is the technological phase of the residential house´s lower construction 
redevelopment in Hradec Králové. With the redevelopment of lower construction is related underpinning 
of the residential house´s walls, the elevator shaft sealing by jet grouting method and waterproofing 
solutions of the lower construction. The documents for this technological phase are processed, it´s 
necessary for their realization 
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ÚVOD 

Předmětem mé bakalářské práce je technologická etapa sanace spodní stavby bytového domu v Hradci 
Králové. Pro tuto etapu budou zpracovány všechny podklady, nutné pro jejich realizace (např. 
technologický předpis pro tryskovou injektáž, technologický předpis pro sanaci dolní stavby). Bakalářská 
práce zahrnuje i práci SVOČ, ve které jsou zpracovány alternativní metody podchycení řešeného objektu, 
jejich vyhodnocení a vhodnost realizace pro daný objekt.  
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Pr�vodní zpráva p�evzata v p�vodním zn�ní z prosince roku 
2006. Vypracována v KK ATELIER, jako projektová 
dokumentace k územnímu �ízení o umíst�ní stavby. 

1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:  D�M PRO ZDRAVOTNICTVÍ 
Stavební úpravy, nástavba a p�ístavba domu �p. 745,  
Resslova ulice, Hradec Králové 

Místo stavby:  Hradec Králové 

Katastrální území: Hradec Králové 

Pozemky p. �.:  848/1, 1004 

Investor:  Alena a Martin Bi�iš�ovi 
   Bezru�ova 852/27, 500 02 Hradec Králové – Pražské P�edm�stí 

Dodavatel stavby: bude ur�en výb�rovým �ízením 

Projektant:  Ing. arch. Zden�k Karásek, Ing. Radmila Kubelková 
   KK ATELIER, architektonická kancelá�
   Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové 
   profesní �ásti projektové dokumentace viz seznam zpracovatel	

2. UMÍST�NÍ STAVBY 

Navrhovaná stavba se nachází na vnit�ní stran� druhého silni�ního okruhu v Hradci Králové na pravém 
b�ehu �eky Labe v blízkosti Labského mostu v památkov� chrán�ném území. Jedná se o objekt �p. 745 
v Resslov� ulici a sousední proluku v�etn� dvora. 
Stavba je navržena a bude realizována ve dvou �asov� odd�lených etapách. V první etap� bude 
zrekonstruován stávající v sou�asné dob� neužívaný objekt, který má t�i nadzemní podlaží, jedno 
polozapušt�né podzemní podlaží a p	dní prostor pod pultovou st�echou na stran� do ulice a pod plochou 
st�echou na stran� do dvora. Tento d	m sousedí se �ty�podlažním domem �p. 935, který má 
polozapušt�né podzemní podlaží a plochou st�echu. Rekonstrukcí se rozumí stavební úpravy stávajícího 
objektu a jeho nástavba o dv� podlaží na stran� do ulice a o t�i podlaží na stran� do dvora.
V druhé etap� bude k p	vodnímu domu p�istaven nový objekt, který vyplní celou stávající proluku a 
svým podzemním podlažím zasáhne do celého prostoru dvora. Tento objekt bude mít šest nadzemních 
podlaží a jedno podlaží podzemní.   
Výšková úrove
 podlah nadzemních podlaží ve stávajícím objektu z	stane zachována. Úrove
 1. podlaží 
v p�ístavb� (ozna�ená relativní výškovou kótou 0,000) je o 0,900 m nižší než podlaha 1. podlaží 
stávajícího objektu. Absolutní výšková kóta úrovn� 0,000 je 231,320 m n. m. Bpv. 
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3. STAVEBNÍ PROGRAM        

Stavební program celého objektu je v�nován zdravotnictví. V objektu bude lékárna, prodejna 
zdravotnických pot�eb, prodejna zdravé výživy, prodej a servis zdravotní techniky, administrativní 
prostory investora, stravovací za�ízení, pronajímatelné prostory pro léka�e (9 provozních jednotek) a byt 
investora. 
Celý prostor dvora i podzemní podlaží pod ním budou využívány jako parkovišt� osobních vozidel. 

4. ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ZA�LEN�NÍ 

STAVBY DO ÚZEMÍ, JEJÍ DISPOZI�NÍ, VÝTVARNÉ A 

KONSTRUK�NÍ 
EŠENÍ 

4.1 Urbanistické �ešení 

�ešený objekt (stávající �ást s nástavbou i p�ístavba) je umíst�n v uli�ní front� v Resslov� ulici. P	vodní 
vstup do stávající �ásti domu bude zrušen, stejn� jako stávající vjezd z ulice do místa proluky. Do celého 
objektu se bude vstupovat z ulice ustoupeným parterem v nové �ásti nebo p�es parkovišt� ve dvo�e. Oba 
vstupy jsou bez architektonických bariér. 
Pro p�íjezd všech vozidel k domu pro zdravotnictví bude využívána stávající místní komunikace u jižní 
hranice pozemku. V míst� stávajícího vjezdu do dvora, v proluce mezi trafostanicí a objektem na sousedním 
pozemku, bude umíst�na krytá rampa pro p�íjezd do podzemního podlaží. Vjezd na parkovišt� v úrovni 
terénu bude umíst�n na druhé stran� vedle trafostanice. 

4.2 Architektonické a dispozi�ní �ešení 

Architektonický návrh je založen na kontrastu zachovaného výrazu p	vodního objektu z dvacátých let 
dvacátého století a novostavby. Novostavba je navržena p�evážn� se sklen�nou rastrovanou fasádou 
(p�edsazený �ty�podlažní hranol uli�ní fasády odd�lený od parteru hlubokou nikou hlavního vstupu a od 
navazující �ásti objektu svislým pásem oken nového schodišt�), která odhmot
uje celkový objem a 
kontrastuje s �len�ním p	vodní fasády. Tento architektonický nám�t je uplatn�n i v dvorové �ásti domu. 
Stávající d	m je i zde svým p	vodním výrazem odd�len od sklen�né hmoty p�ístavby i od barevné �ásti 
horních podlaží. Dominantním prvkem p	vodního objektu je rizalit schodišt� válcového tvaru, který je 
prodloužen o jedno podlaží a ukon�en st�ešní terasou. St�ešní terasa je navržena i nad jednopodlažní �ástí 
p�ístavby na stran� dvora. Tato st�ešní terasa je ješt� prodloužena o pochozí plochu na konstrukci, která 
kryje �ást parkovišt� v parteru. Šesté podlaží v nástavb� p	vodního domu ustupuje o celou hloubku traktu 
od uli�ní fronty, v p�ístavb� je na jižní stranu st�ešní terasa, na kterou navazuje prostor zimní zahrady, 
který se sezónn� otevírá do exteriéru. Všechny �ásti objektu jsou krom� st�ešních teras ukon�eny 
plochými st�echami s vnit�ními vtoky. 
Architektonický návrh byl projednán s odborem hlavního architekta Magistrátu m�sta Hradec Králové, 
který k n�mu vydal souhlasné vyjád�ení (zna�ka 67363/06/HA/MT, 2. 8. 2006). 
Dispozi�ní �ešení celého objektu vychází z požadavku investora, aby ob� jeho �ásti (stávající i p�istav�ná) 
fungovaly jako jeden provozní celek. Jednotlivé provozní jednotky jsou spojeny spole�nými 
komunika�ními prostory jak v horizontálním tak i vertikálním sm�ru. V parteru je d	m p�ístupný ze dvou 
stran, z ulice a ze dvora. Oba vstupy jsou bez architektonických bariér a vedou do schodiš�ové haly 
v p�ístavb�. První podlaží a podzemí mají rozdílné výšky podlah ve stávající �ásti a v p�ístavb�, které se 
p�ekonávají pomocí schodiš� nebo pr	chozím výtahem. Ve stávajícím objektu je podlaha 1. podlaží 
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zvýšená proti upravenému terénu, v p�ístavb� je podlaha 1. podlaží navržena v úrovni navazujících 
venkovních zpevn�ných ploch. Ve 2. až 6. podlaží je výšková úrove
 podlah ve stávající �ásti i 
v p�ístavb� stejná. Podzemí v dvorové �ásti je ur�eno pro parkování vozidel a je p�ístupné po kryté ramp�
navazující na místní komunikaci na jižní stran� pozemku. Plocha dvora v parteru je rovn�ž vyhrazena pro 
parkování vozidel. V podzemí je umíst�no 13 stání, v úrovni terénu 12 stání v�etn� dvou stání pro 
imobilní osoby.  
V prvním podlaží budou umíst�ny lékárna, prodejna zdravotnických pot�eb a prodejna zdravé výživy. Do 
podzemí bude situován prodej a servis zdravotní techniky. Ve druhém podlaží jsou navrženy 
administrativní prostory investora a malé stravovací za�ízení. Ve t�etím, �tvrtém a pátém podlaží je 
umíst�no celkem dev�t provozních bun�k, které budou pronajímány samostatným léka�	m. Budou zde 
provozovány léka�ské praxe, které nevyžadují technologicky náro�né ani speciální prostory a návaznosti. 
Podle povahy konkrétní nápln� budou tyto prostory p�ípadn� upraveny nap�íklad vnit�ními d�lícími 
konstrukcemi, mohou být i vzájemn� spojovány nebo d�leny. V posledním šestém podlaží je byt 
investora. 

P�EDPOKLÁDANÉ PO�TY OSOB V JEDNOTLIVÝCH PROVOZNÍCH JEDNOTKÁCH: 

servis     - 6 pracovník	
lékárna      - 3 pracovníci 
prodejna zdravotnických pot�eb   - 3 pracovníci 
prodejna zdravé výživy    - 1 pracovník 
recepce     - 1 pracovník 
administrativa    - 4 pracovníci 
bufet     - 2 pracovníci + 26 míst pro hosty 
kavárna     - 2 pracovníci + 36 míst pro hosty 
pracovišt� léka�	    - 9 x (2 pracovníci + 20 pacient	 za den) 
byt     - 6 osob 

4.3 Výtvarné �ešení 

Tvarosloví p	vodní uli�ní fasády má podobné �len�ní jako fasáda domu napravo od �ešeného objektu (p�i 
pohledu z ulice), t�i podlaží oken se st�edním arký�em navazujícím na st�ešní �ímsu. Tato podobnost byla 
jedním z d	vod	 pro zachování p	vodního tvarosloví stávajícího objektu. Dalším d	vodem bylo 
p�irozené rozd�lení asi p�tadvacetimetrové uli�ní fronty, která byla p	vodn� ur�ena pro dva objekty, na 
�ást historickou a novodobou, aby z	stalo zachováno p	vodní m��ítko ulice. 
Celý objekt je navržen v kombinaci bílé a šedomodré omítky v kontrastu se sklen�nou rastrovou fasádou. 
Stávající objekt bude v 1. až 4. podlaží opat�en bílou fasádou v 5. a 6. podlaží šedomodrou. Kolem 
krajních oken ve 2. a 3. podlaží stávajícího objektu (do ulice) jsou navrženy plastické modré šambrány, 
st�ední okna jsou zakomponována v m�lké válcové lezén�. Nový objekt bude mít šedomodrou fasádu 
v prostoru schodišt� a v 6. podlaží. Výpln� otvor	 budou bílé nebo st�íbrné. Sklen�ná systémová fasáda 
ve 2. až 5. podlaží bude �len�na horizontálními paždíky (p�t polí na výšku podlaží).  

4.4 Konstruk�ní �ešení 

BOURACÍ PRÁCE: 

V �ešeném prostoru budou postupn� odstran�ny stávající stavby umíst�né v prostoru proluky a dvora 
(administrativní budova s prodejnou a servisem, dílna, plechová garáž, p�íst�ešek), v�etn� zpevn�ných 
ploch a oplocení pozemk	. Bude zrušeno vrchní vedení p�ípojky horkovodu do stávajícího objektu �p. 
890.  
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STÁVAJÍCÍ OBJEKT, NÁSTAVBA: 

Stávající objekt je typický d	m m�stské zástavby se t�emi respektive �ty�mi nadzemními podlažími, 
jedním podlažím podzemním a p	dou pod pultovou st�echou na stran� do ulice. D	m je navržen jako 
podélný dvoutrakt s nap�í� vloženou schodiš�ovou šachtou zakon�enou v dvorové �ásti válcovým 
rizalitem. Nosné zdivo je vyzd�no z cihel. Stropní konstrukce jsou železobetonové trámové krom� strop	
v uli�ním traktu v nadzemních podlažích, které jsou d�ev�né trámové. 
Stávající stropní konstrukce a krov ve 4. podlaží budou odstran�ny, na stávající nosné zdivo budou 
vyzd�ny st�ny �tvrtého a pátého podlaží, na stran� do dvora i šestého podlaží. Stávající železobetonové 
stropní konstrukce z	stanou zachovány, d�ev�né konstrukce strop	 budou posouzeny a p�ípadn� dopln�ny 
tak, aby vyhov�ly novým požadavk	m na zatížení. V �ásti nástavby budou stropní konstrukce keramické 
(nosníky a vložky) nebo kombinované. 
P	vodní úrove
 podlahy v podzemí bude snížena o 0,790 m. Stávající základové pasy budou podchyceny 
soustavou betonových pilí�	 provedených technologií tryskové injektáže. Tyto konstrukce budou 
provedeny v p�edstihu, v sou�asné dob� probíhá stavební �ízení. 
Stávající schodišt� z	stane zachováno, krom� �ásti do podzemí, která bude odstran�na a nahrazena 
schodišt�m novým. Stávající schodišt� bude prodlouženo do 5. podlaží. Konstrukce nových �ástí 
schodišt� budou železobetonové. Konstruk�ní výšky jednotlivých podlaží jsou 3,500 m, jen podzemní 
podlaží má konstruk�ní výšku 3,160 m. 
Do p	dorysu stávajícího objektu je navržena výtahová šachta pr	chozího výtahu (KONE Competence 
425, nosnost 630 kg, 8 osob, vybavení pro vozí�ká�e) s automatickými dve�mi stranou suvnými. Výtah je 
umíst�n na rozhraní stávajícího objektu a p�ístavby, aby obsloužil ob� �ásti objektu a zajistil p�ekonání 
výškových bariér ve všech podlažích. Tento typ výtahu nemá strojovnu v samostatném prostoru, 
výtahový stroj je umíst�n p�ímo ve výtahové šacht�. 
Obvodové konstrukce objektu budou opat�eny tepeln� izola�ní systémovou fasádou s tenkovrstvou 
omítkou. 

P�ÍSTAVBA: 

Objekt p�ístavby je možno rozd�lit na t�i �ásti. První �ást je šesti podlažní objekt s podzemím, který 
navazuje na stávající d	m a vypl
uje proluku mezi ním a sousedním domem. Druhá �ást je jednopodlažní 
p�ístavba ve dvo�e za stávajícím objektem a t�etí �ást je podzemní objekt v celé ploše dvora, který slouží 
jako parkovišt� ve dvou úrovních, v podzemním podlaží a na konstrukci v úrovni terénu. 
První dv� �ástí jsou navrženy ze st�nových nosných konstrukcí (železobetonových monolitických nebo 
zd�ných) s železobetonovými stropy. T�etí �ást je konstruována z obvodových železobetonových st�n 
dopln�ných železobetonovým skeletem a železobetonovými stropy. St�ešní terasa ve 2. podlaží, která 
zasahuje nad parkovišt�, bude provedena z ocelových konstrukcí. 
Konstrukce spodní stavby se nacházejí asi 1 m pod hladinou spodní vody (podle geologického pr	zkumu 
je pr	m�rná hladina spodní vody v míst� stavby na kót� asi 228,2 m Bpv). Stavební jámu bude nutné 
zabezpe�it nap�íklad pomocí technologie tryskové injektáže formou záporových st�n nebo st�n 
dopln�ných nepropustným dnem. Tato technologie rovn�ž zabezpe�í podchycení stávajících objekt	 na 
sousedních pozemcích. Objekt p�ístavby bude založen bu� na desce, nebo na pasech p�ípadn�
podporovaných pilotami.  
Sou�ástí p�ístavby je schodišt�, které spojuje všechna podlaží objektu. Na výšku jednoho podlaží má 
levoto�ivé schodišt� dv� p�ímá ramena s vloženou mezipodestou. Nosná konstrukce schodiš�ových prvk	
bude železobetonová. Konstruk�ní výška podzemí je 3,600 m, p�ízemí 4,400 m a ostatních              
podlaží 3,500 m. 
Budova bude v �ásti oplášt�na sklen�nou systémovou fasádou a v �ásti bude opat�ena tepeln� izola�ní 
systémovou fasádou s tenkovrstvou omítkou. 

5. Vliv stavby na životní prost�edí       

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Objekt bude vytáp�n plynovou 
kotelnou nebo bude napojen na horkovod. V prostoru kotelny p�ípadn� vým�níkové stanice bude 
umíst�no za�ízení pro oh�ev užitkové vody. 
Odpadní vody budou svedeny do m�stské kanaliza�ní sít� stávající kanaliza�ní p�ípojkou. 
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Likvidace biologického odpadu z provozu stravovacích za�ízení bude �ešena odvozem na základ�
smlouvy mezi provozovatelem a organizací oprávn�nou k likvidaci t�chto odpad	. B�žný komunální 
odpad bude ukládán do odpadních nádob umíst�ných v prostoru dvora a bude odvážen minimáln� 1x za 
týden oprávn�nou organizací na základ� smlouvy s vlastníkem objektu. 

6. NÁROKY STAVBY NA VODNÍ HOSPODÁ
STVÍ, 

ENERGIE, KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY A 

P
EDPOKLADY NAPOJENÍ STAVBY NA 

INŽENÝRSKÉ SÍT�

6.1 Vodní hospodá�ství 

KANALIZACE – kanaliza�ní p�ípojka

V �ešeném území se nachází stávající jednotná kanalizace m�sta ve správ� VaK, a. s. Hradec Králové. 
Tato stoka DN 300 B je vedena v kraji komunikace v Resslov� ulici. Do této stoky je zaúst�na stávající 
kanaliza�ní p�ípojka �ešeného objektu �p. 745 v profilu DN 200 z kameninových trub. Tato p�ípojka je 
vyhovující a bude i po rekonstrukci objektu odvád�t deš�ové i splaškové vody. 
Prostorem stávající proluky je vedena další kanaliza�ní p�ípojka, která je napojena rovn�ž do stoky DN 
300 B. Tato odvád�la odpadní vody z objektu �p. 890, který bude odstran�n (do�asná stavba). Tato 
p�ípojka bude z výškových d	vod	 využita pro odvodn�ní �ásti navrhovaného objektu. 

VODOVOD – p�ípojka

V dané lokalit�, na p�ilehlé stran� v Resslov� ulici se nachází stávající vodovodní �ad DN 150 
z litinových trub. Pro zásobování �ešeného objektu vodou bude využita stávající vodovodní p�ípojka DN 
50 z trub PE, která je napojena na stávající vodovodní �ad provozovaný spole�ností Královéhradecká 
provozní, a. s. Vodovodní p�ípojka DN 50 je zaúst�na do podzemního podlaží stávajícího objektu, zde 
bude ponechán hlavní uzáv�r a faktura�ní vodom�rná sestava. Za vodom�rnou sestavou bude osazen filtr 
s automatickým proplachem. 
Prostorem stávající proluky je vedena další vodovodní p�ípojka DN 50, která je napojena rovn�ž na 
vodovodní �ad DN 150. Tato p�ípojka p�ivádí pitnou vodu k objektu �p. 890, který bude odstran�n. Tato 
p�ípojka bude demontována a na �adu zaslepena. 

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 

domovní kanalizace: 

�ešený objekt bude v nadzemních podlažích gravita�n� odkanalizovaný do stávající kanaliza�ní p�ípojky. 
Za�izovací p�edm�ty z podzemního podlaží budou odkanalizovány p�e�erpáním. Ploché st�echy a st�ešní 
terasy objektu budou odvodn�ny vnit�ními vtoky s napojením do stávající kanaliza�ní p�ípojky. 
 Odvodn�ní st�echy podzemního parkovišt�, která je v úrovni terénu, bude zaúst�no rovn�ž do 
stávající kanaliza�ní p�ípojky.  
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vodovod – studená, teplá, cirkulace: 

Objekt je napojen vodovodní p�ípojkou DN 40 zaúst�nou v prostoru skladu v podzemním podlaží, kde 
bude ponechána vodom�rná sestava. Odtud bude veden domovní rozvod i p�ívod do p�edávací stanice 
tepla respektive do plynové kotelny, kde je navržena i p�íprava teplé vody. 
Samostatn� je veden rozvod požární vody pro zavodn�né nást�nné požární hydranty. 
Teplá voda bude pro pot�eby objektu p�ipravována centráln� bu� v p�edávací stanici (v kompletu 
strojního za�ízení v�etn� cirkula�ního okruhu) nebo v centrální plynové koteln� akumula�ním zp	sobem 
v�etn� cirkulace. Bytová jednotka v 6. podlaží m	že mít samostatný zdroj teplé vody. 

HYDROTECHNICKÉ VÝPO�TY – bilance pot�eby vody: 

(sm�rnice �. 9 z 20. 7. 1973 a p�ílohy �. 12 vyhlášky 428/2001 Sb.) 

- po�et obyvatel v bytové jednotce 6 
- specifická pot�eba vody 230 l/obyv.den 
- po�et zam�stnanc	 v objektu 37 
- specifická pot�eba vody 60 l/zam.den 
- po�et pacient	 180 
- specifická pot�eba vody 15 l/pac.den 
- po�et návšt�vník	 v objektu 150 
- specifická pot�eba vody 5 l/náv.den 

Pr�m�rná denní pot�eba vody: 

Qd = 6 x 230 + 37 x 60 + 180 x 15 + 150 x 5 = 7,05 m3/den 

Maximální denní pot�eba vody: 

Qm = 7,05 x 1,5 = 10,56 m3/den 

Maximální hodinová pot�eba vody: 

Qh = 0,98 l/sec 

Výpo�tová hodnota: 

Qv = 2,54 l/sec 

Ro�ní pot�eba vody: 

Qr = 1287 m3/rok 

Pot�eba vnit�ní požární vody: 

Qpož = 1,5 l/sec 

Bilance množství deš�ových odpadních vod – výpo�tové:

Výpo�tové množství deš�ových odpadních vod ze st�ech a ploch objektu: 

Qd = cca 916 m2 x 0,0143 l/sec. m2 x 0,9 = 11,8 l/sec 

Celkové množství deš�ových odpadních vod z �ešeného území – ro�ní: 
   
Qr = cca 916 m2 x 650 mm/rok = 595 m3/rok 
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6.2 plynovod – p�ípojka a plynofikace objektu 

V daném území v Resslov� ulici se nacházejí stávající NTL plynárenské rozvody a za�ízení, které 
provozuje Východo�eská plynárenská, a. s. Hradec Králové. Do stávajícího objektu �p. 745 je zavedena 
NTL p�ípojka DN 80, kterou lze pro alternativní zdroj tepla a p�ípravy teplé vody (plynovou kotelnu) 
využít.  

6.3 zásobování teplem - vytáp�ní 

P�edb�žná pot�eba tepla pro vytáp�ní byla ur�ena zkrácenou metodou z velikosti obestav�ného 
vytáp�ného prostoru podle zkušeností s obdobnými již realizovanými objekty v dané lokalit�. Zárove

bylo p�ihlédnuto k �SN 060210 a k �SN 730540 (venkovní výpo�tová teplota –12°C, v krajin�
s intenzivními v�try). 
Jedná se o rekonstrukci a nástavbu stávajícího objektu a p�ístavbu nové �ásti objektu, který bude po 
dokon�ení využíván k n�kolika ú�el	m. V�tšina plochy bude sloužit jako pracovišt� odborných léka�	, 
bude zde zázemí obchodní a servisní organizace, ob�erstvení a administrativa. V nejvyšším podlaží bude 
jeden byt. Objekt bude realizován ve dvou etapách, v 1. etap� bude zrekonstruován a nastaven stávající 
objekt, ve 2. etap� bude provedena nová p�ístavba. 
Obvodové konstrukce stávajícího objektu v�etn� st�echy, podlah a výplní otvor	 budou upraveny tak, aby 
stejn� jako nov� navržené konstrukce spl
ovaly svými tepeln� technickými parametry sou�asné 
požadavky norem. Objekt bude z hlediska hospoda�ení s energiemi vyhovovat podmínkám zákona �. 
406/2000 Sb. ve zn�ní provád�cích p�edpis	, zejména vyhlášek �. 151, 152 a 291/2001 Sb. 
P�i spln�ní výše uvedených p�edpoklad	 bude pot�eba tepla a ro�ní spot�eba energie pro vytáp�ní a 
v�trání p�ibližn� následující: 

etapa výstavby vytáp�ný pot�eba tepla ro�ní spot�eba 
 objem pro vytáp�ní energie pro vytáp�ní 
  a v�trání (bez a v�trání 
  rekuperace) 
 (m3) (kW) (GJ/rok) 
      
    
1. 3.040 54 410 
1. a 2. 7.940 140 + 30 1.270 
z toho byt 750 17 140 

  
P�i výpo�tu ro�ní spot�eby energie bylo uvažováno s nep�etržitým vytáp�ním s no�ním útlumem, 
p�evážná �ást objektu v šestidenním režimu. 

Zdroj tepla – varianta 1:

Zdrojem tepla pro vytáp�ní, v�trání a oh�ev teplé vody (dále TV) bude domovní p�edávací stanice (dále 
DPS), která bude zásobována teplem z primárního rozvodu teplárenské soustavy zásobování teplem 
International Power Opatovice – Hradec Králové – Pardubice  - Chrudim (dále SZT). DPS bude umíst�na 
v samostatné místnosti v podzemním podlaží stávajícího objektu, od ostatních prostor bude uzamykateln�
odd�lena. 

Parametry primární topné vody pro návrh DPS jsou: 
  
- teplota p�ívodní horké vody   max. (zima) 140°C  

min. (léto konst.) 75°C 
- maximální teplota vratné vody   max. 55°C 
- jmenovitý tlak     2,5 MPa 
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Regulace výkonu DPS pro vytáp�ní bude koncipována jako jednotná ekvitermní s možností no�ního 
útlumu, pro pot�eby vzduchotechniky a zásobování teplem pro vytáp�ní a oh�ev TV bytu v 6. podlaží 
bude k dispozici vývod s konstantní teplotou topné vody 85°C respektive 75°C (mimo topnou sezónu). 

DPS bude osazena ob�hovými �erpadly s automatickou regulací výkonu. Sou�ástí DPS bude i modul 
oh�evu TV založený na kombinovaném zp	sobu oh�evu TV, tzn. pr	tokový s vyrovnávací nádrží. Oh�ev 
TV bude v odb�rových špi�kách preferován p�ed vytáp�ním (nikoliv p�ed vzduchotechnikou). 
V byt� v 6. podlaží bude pro vytáp�ní a oh�ev TV instalována bytová p�edávací/sm�šovací stanice 
s autonomním systémem regulace. 
Zdroj tepla – varianta 2: 

Stávající objekt je p�ipojen na venkovní plynovod vlastní p�ípojkou, která m	že být alternativn� použita 
rovn�ž pro zásobování teplem. V tomto p�ípad� by byla v objektu umíst�na (v 5. podlaží stávající �ásti) 
jedna plynová kotelna III. kategorie se jmenovitým výkonem 130,0 – 150,0 kW pro �ást „provozní“ (pro 
kone�ný stav – ob� etapy), v byt� v 6. podlaží potom samostatný kotel s výkonem do 20 kW. U obou 
plynových zdroj	 tepla by se jednalo o uzav�ené plynové spot�ebi�e s využitím kondenzace spalin. 
Maximální hodinová spot�eba zemního plynu pro vytáp�ní, v�trání a oh�ev TV by byla asi 20,0 m3/hod, 
ro�ní spot�eba potom asi 39.000 m3/rok. 

Systém vytáp�ní: 

Systém vytáp�ní bude p�evážn� teplovodní dvoutrubkový uzav�ený s nuceným ob�hem topné vody se 
základním teplotním spádem 75/50°C. V n�kterých prostorách bude navrženo velkoplošné podlahové 
vytáp�ní. Každá provozní jednotka bude p�ipojena na domovní rozvod ÚT vlastním okruhem s možností 
m��ení spot�eby tepla. 
Otopná plocha bude složena vesm�s z ocelových deskových t�les a t�les trubkových koupelnových. 
V n�kterých p�ípadech budou instalována nízká otopná t�lesa konvektorového typu na stojánku (p�ed 
prosklením). Všechna otopná t�lesa budou osazena ventily s termostatickou hlavicí.  

Horkovodní p�ípojka (pro zdroj tepla  - varianta 1): 

Horkovodní p�ípojka bude objekt napojovat na páte�ní horkovodní vedení v Resslov� ulici, které je 
vedeno vesm�s v nepr	lezném prefabrikovaném kanálu pod vozovkou. Pro p�ipojení objektu bude na 
páte�ním rozvodu v blízkosti stávajícího pevného bodu vysazena paralelní odbo�ka. 
P�ípojka bude provedena bezkanálovým zp	sobem z ocelového p�edizolovaného potrubí ISOPLUS, 
provedena bude v souladu s technickými podklady výrobce potrubí. Uzáv�ry p�ípojky budou umíst�ny až 
v objektu v prostoru DPS, pop�ípad� budou podle požadavku dodavatele tepla osazeny zemními uzáv�ry 
pod chodníkem p�ed vstupem do objektu. 
P�ed vlastní DPS bude mimo hlavní uzáv�ry osazen i regulátor tlakové diference a m��i� spot�eby tepla. 
Spole�n� s HV p�ípojkou bude do prostoru DPS zaveden i komunika�ní kabel podle požadavku 
dodavatele tepla. 
P�ipojení objektu na SZT a návrh DPS bude respektovat platné „Technické p�ipojovací podmínky“ 
dodavatele tepla. 

6.4 elektroinstalace 

Rozvodná soustava: 3PEN AC 400V/TN-C, 3PEN A400V/TN-C-S, 3NPE AC 400V/TN-S. 

Ochrana: samo�inným odpojením od zdroje. 

Ur�ení vn�jších vliv	 podle �SN 33 2000-3: prostory jsou normální 

d�m pro zdravotnicví: 

instalovaný p�íkon:  Pi = 216,0 kW 
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soudobý p�íkon:   Ps = 87,0 kW 

byt majitele: 

instalovaný p�íkon:  Pi = 28,0 kW 
soudový p�íkon:   Ps = 14,0 kW 

va�ení varnou sklokeramickou deskou, pe�ení elektrickou vestavnou troubou 

celkový instalovaný p�íkon:   Pi = 244,0 kW 
celkový soudobý p�íkon:    Ps = 101,0 kW 
výpo�tové zatížení hlavního vedení:  Pp = 101 x 0,49 = 50,0 kW 

Napojení objektu: 

Vym�nit stávající p�ípojkovou sk�í
 za novou a z ní napojit rozvad�� m��ení umíst�ný v prostoru vstupní 
haly. V rozvad��i m��ení budou elektrom�ry pro objekt a pro byt, dvojtafir a p�ep��ová ochrana I. stupn�. 
Z m��ení pro objekt bude vyvedeno hlavní stoupa�kové vedení procházející všemi patry, ze kterého 
budou napojeny jednotlivé rozvodnice, ve kterých budou p�echody na soustavu TN-S. 
Z m��ení pro byt bude napojena bytová rozvodnice umíst�ná v byt�, kde bude p�echod na soustavu TN-S. 
HOP bude umíst�na u vjezdu do podzemního parkovišt�. 
Ve vybraných rozvodnicích budou p�ep��ové ochrany II. a III.  stupn�. 

Elektroinstalace – silnoproud: 

Z jednotlivých rozvodnic bude napojeno sv�tlení, zásuvky, pevn� p�ipojené el. za�ízení, technologická 
za�ízení, vzduchotechnika, chlazení, zdravotní technika, vytáp�ní, výtah, osušova�e rukou atd. 
Osv�tlení bude vesm�s zá�ivkové a výbojkové podle intenzity osv�tlení a povahy místnosti. Na chodbách 
bude nouzové osv�tlení. 
Ve všech vyšet�ovnách bude provedena p�íprava uzemn�ní antistatických podlah, t.j. ve dvou rozích 
místnosti budou u podlahy nainstalovány krabice s uzemn�ním. 
Vjezd do podzemního parkovišt� bude ovládán �ipovou kartou a dálkovým ovládáním z recepce. 
Na celém objektu bude provedena ochrana proti blesku s jednotlivými svody a s propojením na vedlejší 
objekty. 
Vedení elektroinstalací bude uloženo pod omítkou a v podhledech. 

Elektroinstalace – slaboproud: 

Stávající telefonní p�ípojku p�emístit do nového místa, ze kterého pak bude proveden rozvod telefon	 po 
celé budov�. V recepci v 1. podlaží bude umíst�na automatická telefonní úst�edna. 
Místní rozhlas bude na chodbách. V recepci v 1. podlaží bude umíst�na rozhlasová úst�edna. 
Domácí videotelefony budou u vchod	, u vjezdu, v administrativ�, v ordinacích, v recepci a v byt�. 
Kamerový systém bude v administrativ�, na chodbách, v �ekárnách, u vchod	 a u vjezdu. Digitální 
hodiny budou na chodbách. 
Spole�ná televizní anténa bude v prostorách, které ur�í investor. Anténní systém bude umíst�n na st�eše, 
zesilova� bude na chodb� v posledním podlaží. 
V objektu bude požární signalizace a zabezpe�ovací za�ízení, úst�edny budou umíst�ny v recepci. 
Po�íta�ová sí� bude v administrativ�, v kavárn�, v bufetu a v byt�. 
V ordinacích a �ekárnách bude akustické nebo digitální vyvolávací za�ízení pro pacienty. 
Vedení elektroinstalací bude uloženo pod omítkou a v podhledech. 
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6.5 vzduchotechnika a chlazení 

V�tšina navržených prostor	 má zajišt�no p�irozené v�trání okny. Prostory bez oken budou v�trány 
nucen�. Nucené v�trání bude instalováno i v následujících prostorech: podzemní garáže, servis p�ístroj	
zdravotní techniky, bufet, kavárna. 
Prostor podzemních garáží otev�ený do exteriéru (12 stání pro osobní automobily) bude v�trán 
podtlakov�. Odsávací za�ízení bude spínáno pomocí �idla CO. Náhrada odsávaného vzduchu bude 
získávána zvenku vjezdovým otvorem (uzavírán m�íží). 
V servisu p�ístroj	 zdravotní techniky bude instalováno nucené p�etlakové v�trání. Množství p�ivád�ného 
respektive odvád�ného vzduchu bude odpovídat hygienickému p�edpisu pro konkrétní pracovní �innost. 
�erstvý vzduch bude nasáván z venkovního prostoru, vzduchotechnická jednotka bude umíst�na pod 
stropem manipula�ního prostoru. 

V bufetu (maximáln� 30 míst k sezení) a kavárn� (maximáln� 20 míst k sezení) bude v prostoru zázemí 
nad sníženým podhledem umíst�n vzduchotechnický rozvod s podstropní jednotkou s rekuperací 
instalovanou pod stropem p�íru�ního skladu. Odbytový prostor obou stravovacích �ástí bude otopnými 
t�lesy temperován na teplotu 15°C, zbývající �ást tepla pot�ebná pro dotáp�ní na teplotu 20°C bude 
hrazena p�ivád�ným vzduchem. Výkon za�ízení bude navržen tak, aby dávka �erstvého vzduchu 
v zimním období byla minimáln� 30 m3h-1 na jednu osobu. Pro letní provoz bude výkon 
vzduchotechnického za�ízení navržen tak, aby rozdíl venkovní a vnit�ní teploty s ohledem na tepelnou 
zát�ž byl maximáln� 5°C. 
Všechny hygienické prostory budou odv�trány podtlakov�. Ventilátory budou zaúst�ny do sb�rného 
stoupacího potrubí vyúst�ného nad st�echou objektu. P�isávání vzduchu bude �ešeno p�es navazující 
v�trané prostory. 
V objektu bude navržen technologický rozvod pro chladící za�ízení tak, aby se každé pracovišt� mohlo 
podle pot�eby vybavit. Vn�jší kondenza�ní jednotky budou umíst�ny na st�eše objektu. 
Teplo pro vzduchotechnická za�ízení bude získáváno bu� z horkovodního dálkového topení nebo 
p�ídavným plynovým kotlem. 
V zájmu snížení akustického tlaku vyvolaného vzduchotechnickým za�ízením a p�enosu chv�ní z tohoto 
za�ízení budou navržena následující opat�ení: pevné a kmitající �ásti budou od sebe odd�leny tlumícími 
vložkami, do jednotlivých vzduchotechnických v�tví budou navrženy tlumi�e hluku. 

6.6 dopravní obsluha a výpo�et dopravy v klidu 

Dopravní obsluha: 

�ešený objekt je napojen na nad�azenou komunika�ní sí� stávající místní komunikací, která je již 
v sou�asnosti využívána pro dopravní obsluhu p�edm�tného objektu i objekt	 ostatních (v�etn� obsluhy 
nákladními vozidly). 
Místní komunikace je napojena na Resslovu ulici. Vjezd a výjezd je umožn�n pouze pravými oblouky bez 
možnosti odbo�ení vlevo. Tato místní komunikace je z �ásti zpevn�na kamenivem prolitým asfaltem. 
Stávající chodníkový p�ejezd v Resslov� ulici v míst� stávající proluky bude bez náhrady zrušen. 
Dopravní napojení objektu bude provedeno na místní komunikaci ve dvou místech. Vyrovnávající rampy 
jsou �ešeny v rámci objektu. 
Pro možnost zajížd�ní na parkovišt� objektu bude nutno svislým dopravním zna�ením zajistit zákaz 
zastavení na místní komunikaci v úseku napojení. Pro zajišt�ní rozhledu v míst� napojení objektu na 
místní komunikaci bude nutno osadit silni�ní zrcadlo. 
Doprava v klidu je �ešena v rámci objektu ve dvou podlažích s kapacitou 24 stání pro osobní vozidla. 

Výpo�et dopravy v klidu: 

Výpo�et pot�eb pro dopravu v klidu byl proveden podle �lánku 14.1 Odstavné a parkovací plochy �SN 
73 6110 Projektování místních komunikací (rok 2006). 
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Pro výpo�et byla uvažována následující vstupní data: 

- bydlení:   1x byt o celkové ploše v�tší než 100 m2, 4 osoby 
- ordinace:   9x ordinace 
- stravovací za�ízení:  120 m2 pro hosty 
- administrativa:   plocha 60 m2 
 - jednotlivé prodejny:  60 + 20 + 35 m2  
- servis:    6 zam�stnanc	

Doporu�ené základní ukazatele jsou p�evzaty z tabulky �. 34 �SN. Redukce stávají s ohledem na tabulky 
�. 30 a 31 byla provedena mimo bydlení, uvažovaná obec nad 50.000 obyvatel – stavby celom�stského i 
nadm�stského významu uvnit� zastav�ného území obce, mimo centrum m�sta (mimo historické jádro, 
m�stskou památkovou rezervaci apod.), dobrá kvalita obsluhy ve�ejnou dopravou, tzn. sou�initel            
kp = 0,6. v souladu s �lánkem 14.1.4 nebyla uplatn�na u bytových staveb redukce po�tu stání. 
Závazná �ást územního plánu Hradce Králové uvádí požadovaný stupe
 automobilizace 1 : 2,0,            
tzn. 500 vozidel na 1.000 obyvatel. 

základní vzorec pro výpo�et podle �SN: 

N = Oo.ka + Po.ka kp   

kde je:  N celkový po�et stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 
  Oo základní po�et odstavných stání (pouze u bydlení) 
  Po základní po�et parkovacích stání 
  ka sou�initel vlivu stupn� automobilizace 

kp sou�initel redukce po�tu stání ur�ený charakterem území, vlivem polohy a 
úrovní dostupnosti  

bydlení: 

byt nad 100 m2 celkové plochy  - 2 stání / byt, parkovací stání – 20 obyvatel/ 1 parkovací stání 

 N = (1 x 2) x 1,25 + 4/20 x 1,25 
 N = 2,5 odstavných stání + 0,25 parkovacích stání 

ordinace:
  
9 x ordinace, léka�ská ordinace  - 2 stání/ordinace 

 N = 9 x 2 x 1,25 x 0,6 
 N = 13,5 parkovacích stání 

Poznámka. Ve výpo�tu OHA (vyjád�ení zna�ka 45907/06/HA/SM ze dne 21. 6. 2006) je zapo�ítáván i 
personál, který je však již zahrnut v základním ukazateli – ordinacích, tzn. je nutno po�ítat pot�ebu bu�
podle ukazatele ordinace nebo podle ukazatele personál, ne sou�asn�. obdobn� je po�ítáno i u ostatních 
ukazatel	. 

stravovací  za�ízení: 

plocha 120 m2 pro hosty, restaurace 4. skupiny – 1 stání/8 – 10 m2 plochy pro hosty 

 N = 120/9 x 1,25 x 0,6 
 N = 10,0 parkovacích stání 

administrativa: 

plocha 60 m2, �editelství podnik	, projek�ní ateliery, instituce – 1 stání/35 m2 kancelá�ské plochy 

 N = 60/35 x 1,25 x 0,6 
 N = 1,3 parkovacích stání 
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jednotlivé prodejny: 

plocha 60 + 20 + 35 = 115 m2, jednotlivá prodejna – 1 stání/50 m2 prodejní plochy 

 N = 115/50 x 1,25 x 0,6 
 N = 1,7 parkovacích stání 

servis: 

6 zam�stnanc	, výrobní podnik 1 stání/4 zam�stnanci 

 N = 6/4 x 1,25 x 0,6 
 N = 1,1 parkovacích stání    

sumáž vypo�tených pot�eb: 

    odstavná stání  parkovací stání 

bydlení    2,50   0,25 
ordinace       13,50 
stravovací za�ízení     10,00 
administrativa      1,30 
prodejny      1,70 
servis       1,10 
____________________________________________________________

celkem    2,50   27,85 

celkem 30,35 stání, po zaokrouhlení 30 stání 

vyhodnocení pot�eb dopravy v klidu: 

podle výpo�tu 30 stání 
podle návrhu 25 stání  
deficit  5 stání 

Návrh nevyhovuje normovým požadavk	m na po�et stání pro osobní vozidla. Je nutno požádat o výjimku 
na po�et stání. 
Z celkového po�tu stání pro osobní vozidla je nutno vyhradit 5% stání pro imobilní, t. j. 2 stání. 
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7. DOT�ENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

�ešený objekt se nachází v m�stské památkové zón�. Žádná jiná ochranná pásma nám nejsou známa. 

8. OCHRANA STAVBY P
ED ŠKODLIVÝMI VLIVY A 

Ú�INKY      

P�ed zahájením prací na projektu stavby bude stanoven radonový index stavby (pro stávající objekt i 
p�ístavbu), aby mohla být navržena ochrana stavby proti radonu z podloží. 
V pr	b�hu výstavby bude dbáno, aby zatížení okolí stavby škodlivými vlivy (hluk, prach, atd.) bylo 
minimální. 

9. ROZSAH A USPO
ÁDÁNÍ STAVENIŠT�  

Pro za�ízení staveništ� budou využity všechny volné plochy v �ešeném území. Tyto plochy však nebudou 
dostate�né. P�ed zahájením stavby up�esní dodavatel stavby své požadavky na skladovací plochy a 
investor zajistí do�asný zábor ve�ejných ploch p�ípadn� do�asný pronájem ploch soukromých. 
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Technická zpráva p�evzata z p�vodního zn�ní z kv�tna roku 
2008, vypracovaná v KK ATELIER.  

P�evzata krom bod�: 

• 5.2 Svislé a vodorovné konstrukce  
• 5.6 Výtahová šachta 
• 5.14 Hydroizolace 

1. Ú�EL STAVEBNÍCH ÚPRAV 

Ú�elem navržených stavebních úprav je ve stávajícím nevyužívaném objektu (p	vodn� bytovém) umístit 
první �ást provoz	 Domu pro zdravotnictví, t.j. p�edevším lékárnu s odbornými pracovišti a 
administrativní a skladovou �ást firmy Martin Bi�išt� - BI�ELS. Výhledov� by se m�l �ešený objekt 
nastav�t o dv� podlaží a dále pak rozší�it do sousední proluky s využitím prostoru dvora (probíhá územní 
�ízení na tento zám�r). 

2. ZÁSADY �EŠENÍ 

Navržené �ešení se odbývá výhradn� ve stávajících prostorách objektu. Budou maximáln� využity 
všechny stávající konstrukce objektu, t. j. st�ny, železobetonové stropy, schodišt�. Do prostoru stávající 
p	dy se nové funkce nenavrhují, protože se p�edpokládá, že se celý objekt bude nastavovat. 

Stávající d�ev�né stropní konstrukce budou odstran�ny a nahrazeny konstrukcemi ocelovými. 

V podzemí a prvním podlaží bude umíst�na lékárna s odbornými pracovišti jako uzav�ený úsek se 
vstupem pro zam�stnance ze dvora. Spole�ný schodiš�ový prostor bude na podest� prvního podlaží 
rozd�len p�epážkou. Vstup pro zákazníky lékárny je ve štítu objektu. Ve druhém a t�etím podlaží budou 
umíst�ny administrativní a skladové prostory firmy, do kterých se bude vstupovat vchodem ve štítu 
objektu p�es zádve�í spole�né i pro lékárnu a dále po schodišti nahoru. Vstup z Resslovi ulice bude 
zrušen. 

3. PLOŠNÉ UKAZATELE 

podlahová plocha podzemí 119,12 m2 

podlahová plocha 1. podlaží 131,16 m2

podlahová plocha 2. podlaží 130,67 m2

podlahová plocha 3. Podlaží 131,38 m2 
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podlahová plocha celkem 512,33 m2 

zastav�ná plocha objektu 172,29 m2 

4. ORIENTACE, OSV�TLENÍ A OSLUN�NÍ 

Hlavní pobytové místnosti jsou orientovány na stranu do ulice, t.j. p�ibližn� na severní stranu. Okenní 
otvory v t�chto místnostech jsou stávající a jsou dostate�n� velké, aby zajistili normové denní osv�tlení. 
V objektu nejsou navrženy bytové prostory, proto se oslun�ní neposuzuje. 

5. KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ 

5.1. Bourací práce 

Stávající objekt je ve stavu „hrubé stavby“. Vnit�ní plochy st�n jsou bez omítek, podlahové konstrukce 
byly odstran�ny, ve fasád� na stran� do dvora chybí výpln� otvor	. Chybí �ást stropu nad podzemím a 
�ást stropu nad 1. podlažím. 

Stávající d�ev�né konstrukce strop	 budou postupn� vybourány. 

Pro navržené výpln� otvor	 budou vybourány nové otvory nebo upraveny otvory stávající. 

Ve stávajících železobetonových stropech budou postupn� vybourány otvory pro budoucí výtahovou 
šachtu (krom� stropu nad 3. podlažím). �ást stropu nad podzemím vedle výtahové šachty bude vybourána 
pro navrženou konstrukci vyrovnávacího schodišt�. Pro výtahové dve�e budou vybourány otvory ve 
štítové st�n�. 

Z fasády na stran� do dvora budou odstran�ny t�i železobetonové konstrukce balkón	. 

Ve st�nách v každém podlaží budou vybourány niky pro umíst�ní hydrantových sk�íní. 

5.2. Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou stávající. Budou jen lokáln� dopln�ny nebo upraveny p�edevším kolem 
otvor	. 

Nová železobetonová monolitická �ást stropní konstrukce bude provedena nad podzemím v míst�
vyrovnávacích schod	 a výtahové šachty. 

V místech p	vodních d�ev�ných strop	 nebo v místech, kde nejsou stropní konstrukce, budou provedeny 
nové stropy z ocelových válcovaných profil	 v kombinaci trapézovými plechy, do kterých bude 
vybetonována betonová deska. 

Nová nadpraží otvor	 budou nesena ocelovými nosníky, v novém zdivu výtahové šachty jsou navrženy 
keramické p�eklady. 

Podlaha v podzemí bude nesena železobetonovou deskou tlouš�ky 300 mm, která bude zabíhat do drážky 
hloubky 100 mm vysekané v obvodových st�nách jednotlivých suterénních prostor	. Tato deska bude 
vybetonována na betonové mazanin� na upraveném podloží, spodní líc desky je na kót� – 2,600. Použitý 
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beton C30/37 bude smíchán s t�snící p�ísadou Idrocrete DM, pro zvýšení vodot�snosti betonu. Deska 
bude bránit p�ípadnému vztlaku spodní vody. Pod deskou bude provedena hydroizolace z bentonitové 
tkaniny. 

Prostor instala�ní šachty vedle výtahu bude z d	vodu požární bezpe�nosti v úrovni všech strop	 p�ed�len 
dobetonávkou a pr	chody instalací ut�sn�ny. 

5.3. Schodišt�

Stávající schodišt� je umíst�no v zaobleném rizalitu na stran� do dvora a spojuje všechny podlaží 
v objektu (vede až na p	du). Schodišt� je dvouramenné s n�kolika kosými stupni v každém rameni, které 
navazují na mezipodesty ve tvaru kruhové výse�e. V nadzemních podlažích z	stane stávající schodišt�
zachováno. Vzhledem k tomu, že se výškov� posouvá vstup do prostoru schodišt� ze dvora a schodiš�ové 
rameno do podzemí chybí, budou schodiš�ová ramena mezi podzemím a prvním podlažím nov�
vybudována. Na železobetonové desce nesené cihelnými p�izdívkami podél stávajících schodiš�ových 
st�n budou nabetonovány schodiš�ové stupn�, které budou stejn� jako podesta obloženy kamenným 
obkladem. Nové schodišt� bude dopln�no zábradlím a jednostranným madlem ve výšce 0,900 m od 
podesty nebo p�ední hrany schodiš�ových stup
	. 

Konstruk�ní výšky nadzemních podlaží jsou 3,500 m, konstruk�ní výška podzemí je 3,160 m. 

Nov� je navrženo vyrovnávací schodišt� ve vstupu ze štítové strany. Na šikmé stropní desce budou 
vybetonovány schodiš�ové stupn� a obloženy kamenným obkladem. Konstruk�ní výška tohoto schodišt�
je 0,900 m. Schodišt� bude dopln�no oboustrann� madlem ve výšce 0,900 m. 

Vn�jší vyrovnávací schodišt� budou vybudována v návaznosti na oba vstupy do objektu. Tato schodišt�
budou sou�ástí terénních úprav a budou provedena z železobetonových prefabrikát	. Ob� schodišt� budou 
vybavena zábradlím výšky 0,900 m. 

Bezbariérový vstup do prostoru lékárny bude zajišt�n až po dokon�ení výtahu v souvislosti s nástavbou 
objektu. 

5.4. Komíny 

V objektu jsou t�i vícepr	duchové komíny umíst�né ve st�ední nosné st�n�. Komín u sv�tlíku vedle 
sousedního objektu z	stal zachován pouze v p	dním prostoru. Ostatní dva komíny jsou v podstat�
zachovány, nebudou využívány pro odvod spalin, ale n�kterými pr	duchy budou vedeny instalace nebo 
n�které budou sloužit jako odv�trávací.�

5.5. St�echa 

St�echa objektu je stávající a navrženými stavebními úpravami do ní nebude zasahováno. 
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5.6. Výtahová šachta 

V objektu je navržen evakua�ní výtah. Výtahová šachta je umíst�na tak, aby výtah výhledov� obsloužil 
celý objekt v�etn� nástavby a zástavby v proluce. Sou�ástí stavebních úprav v této projektové 
dokumentaci je pouze vybudování výtahové šachty. V této etap� nebude výtahová šachta vybavena 
výtahem! 

P�i snižování p	vodní základové spáry objektu formou tryskové injektáže byla vybudována i nosná 
konstrukce podzemní �ásti výtahové šachty, která se z velké �ásti nachází pod hladinou spodní vody. 
Metodou tryskové injektáže byl vytvo�en vodot�sný bunkr, jehož vnit�ní rozm�ry jsou v obou sm�rech asi 
o 400 mm v�tší než požadovaný vnit�ní rozm�r výtahové šachty. Po p�esném zam��ení svislé i vodorovné 
polohy výtahové šachty (vzhledem k obvodovým konstrukcím nadzemních podlaží), bude vybetonováno 
dno výtahové šachty. Pro vybetonování st�n šachty bude do bunkru vloženo bedn�ní a prostor mezi 
vnit�ní st�nou bunkru a bedn�ním bude vybetonován z betonu C30/37 s t�snící p�ísadou Idrocrete DM a 
s vložením ocelové sva�ované sít� tl. 6mm s oky 100/100 do výšky 0,350 m nad pracovní úrove

v suterénním prostoru  (na relativní kótu –2,650). 

Pracovní spára mezi dnem a st�nami bude t�sn�na bentonitovou páskou Idrostop B25 

Dv� nové nadzemní st�ny výtahové šachty jsou navrženy z cihelného zdiva a budou vyzd�ny v�etn�
otvor	 pro dve�e, pro zbývající dv� st�ny je využito stávající obvodové zdivo objektu. Ve štítové st�n�
budou otvory pro dve�e vybourány, všechny dve�ní otvory budou do�asn� zazd�ny výpl
ovým zdivem.  

Stávající železobetonové stropy budou v prostoru výtahové šachty vy�ezány. 

VÝTAHOVÁ ŠACHTA: 

Z d	vod	 vysoké hladiny podzemní vody bude navržená výtahová šachta ut�sn�na (st�ny a dno šachty) 
pomocí pilí�	 tryskové injektáže o pr	m�ru 0,6 a 1,2 m. Šachta bude rozep�ena pomocí ocelového rámu 
sva�eného z I 240. Ocelový rám bude zajišt�n do drážky v tryskové injektáži. V drážce bude zabetonován 
betonem jakosti C 13/20.Ocelový rám nesmí zasáhnout do profilu výtahové šachty. (dle skute�ného 
provedení z r. 2006) 

- p�ipomínky k zaseknutí ocelového profilu I 240 do drážky – zaseknutím ocelového profilu I 240 do 
drážky vznikne pro sloup tryskové injektáže pr�m�ru 600 mm zna�né oslabení. Mohlo by dojít 
k deformaci horní �ásti sloupu, kde se oslabení nachází. Ocelový rozp�rný rám má sloužit jako 
stabiliza�ní rozp�rná konstrukce k zachycení šikmých zemních tlak�, hydrostatického a 
hydrodynamického tlaku na st�nu výtahové šachty tvo�enou sloupy tryskové injektáže pr�m�ru 600 mm.  

Alternativní �ešení:  

- zvýšit pr�m�r sloupu pro st�nu výtahové šachty na min. 800 mm 

- zhotovit dv� �ady sloup� o pr�m�ru 600 mm 

Dle skute�ného pr	b�hu základové spáry nosných st�n stávajícího objektu budou pr	b�žn� upraveny 
délky jednotlivých pilí�	 tryskové injektáže s tím, že pata z	stane dle projektu a hlava sloup	 musí být 
v kontaktu s plochou základ	

Tryskovou injektáží bude rovn�ž �áste�n� zpevn�no výše uvedené základové zdivo. Tlak a množství 
injek�ní sm�si, p�i provád�ní tryskové injektáže základovým zdivem, bude upraven na základ�
skute�ného stavu základového zdiva  

Skute�ná úrove
 základové spáry objektu musí být známa p�ed provád�ními vrtných prací. Nebude-li tak, 
nesmí se vrtné práce zapo�ít. Úrove
 základové spáry bude p�ed provád�ním vrtných prací ov��ena. 
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Odlišnosti úrovn� základové spáry od projektové dokumentace se musí projednat s projektantem, který 
vzniklou situaci posoudí a navrhne opat�ení, jak se bude v pracích postupovat. 

TRYSKOVÁ INJKETÁŽ: 

S ohledem na plánovanou nadstavbu (stávající základová spára bude p�itížena plánovanými dv�ma patry), 
s ohledem na navržené prohloubení suterénu cca o 0,8 m a plánovanou suterénní dvorní p�ístavbu, bude 
stávající objekt podchycen tryskovou injektáží. 

Podchycení stávajícího objektu bude provedeno pod nosným zdivem pilí�i tryskové injektáže o pr	m�ru 
0,6 a 1,0 m. P�i návrhu tryskové injektáže nutno p�edpokládat úrove
 základové spáry objektu cca 0,5 – 
0,6 m pod úrovní výkopu pro podlahu v suterénu objektu. 

Pata pilí�	 tryskové injektáže pod obvodovými st�nami na rozhraní s budoucí dvorní p�ístavbou (v 
prostoru dvorního traktu) bude posunuta na úrove
 – 8,6 m pod základovou spáru stávajícího objektu. 
Tyto pilí�e budou prodlouženy (cca 6m pod základovou spáru) z d	vodu vytvo�ení nepropustné st�ny po 
obvodu plánované dvorní p�ístavby. Vytvo�ená t�snící st�ny nebude zaklesnuta do nepropustného podloží 
(t�snící st�na pouze usnadní �erpání podzemní vody z prostoru stavební jámy pro budoucí dvorní 
p�ístavbu). 

Pilí�e tryskové injektáže budou provedeny vn� (z úrovn� stávajícího dvora) i uvnit� objektu z úrovn�
suterénního prostoru, kde je pracovní úrove
 na kót� -2,15 m (228,9 m n. m.) 

Základová spára objektu bude ov��ena b�hem vrtných prací. Vrty budou provedeny podél základ	
objektu. Pilí�e tryskové injektáže budou vetknuty do vrstev pís�itých št�rk	. 

5.7. Obvodový pláš�

Obvodový pláš� objektu tvo�í stávající cihelné zdivo r	zné tlouš�ky. Sou�ástí navržených stavebních 
úprav není �ešení fasád objektu. S jejich úpravou a tepelnou izolací se po�ítá až v souvislosti s nástavbou 
objektu. Výpln� otvor	 v �ešených podlažích budou nové. 

5.8. P�í�ky 

V nadzemních podlažích jsou vesm�s navrženy p�í�ky sádrokartonové systému KNAUF v tlouš�kách 
(krom� speciálních míst) 100 mm s nosnou konstrukcí tlouš�ky 75 mm! V místech keramických obklad	
musí být nosná konstrukce p�í�ek v maximálních vzdálenostech 400 mm a musí být použity desky GKBI 
(alternativn� lze použít typ konstrukce p�í�ky s dvojitým oplášt�ním). Všechny detaily sádrokartonových 
p�í�ek v�etn� styku p�í�ek s ostatními konstrukcemi a vedení instalací uvnit� p�í�ek musí být provedeny 
podle typových detail	 KNAUF. Zvláštní pozornost je nutné v�novat d	slednému odd�lení sádrokartonu 
od jiných povrch	!!! V sádrokartonových p�í�kách musí být zabudovány a �ádn� ukotveny nosné 
konstrukce pro osazení za�izovacích p�edm�t	, instalací a sk�ín�k. 

Dve�ní otvory v p�í�kách budou osazeny obložkovými nebo ocelovými zárubn�mi na tlouš�ku p�í�ky, 
Nosná konstrukce p�í�ek musí být u dve�ních otvor	 vyztužena!. Pro posuvné dve�e jsou do p�í�ek 
osazena stavební pouzdra do sádrokartonové konstrukce.  



���

�

5.9. Podlahy 

Konstrukce navržených podlah mají tlouš�ku 150 mm v nadzemních podlažích (stávající stropní 
konstrukce budou pro tuto výšku vyrovnány) a 200 mm v podzemí a jsou uloženy jako plovoucí na 
nosných konstrukcích. 

Nášlapnou vrstvu podlah v nadzemních podlažích tvo�í kamenná dlažba nebo povlaková krytina, 
v podzemí vysokopevnostní cementový pot�r s povrchovou úpravou.  

Povlaková krytina bude u st�n ukon�ena plastovým soklíkem Döllken, pokud na ni nenavazuje keramický 
obklad st�n, kamenná podlaha bude ukon�ena kamenným soklíkem. 

V �ešeném prostoru nejsou navrženy dve�ní prahy, proto je nutno návaznosti nášlapných vrstev 
v dve�ních otvorech v�novat maximální pozornost a p�echody mezi r	znými vrstvami nebo dilata�ní 
spáry �ešit p�echodovými lištami, které musí být umíst�ny v ose tlouš�ky dve�ního k�ídla! 

�

5.10. Podhledy 

Podhledy jsou navrženy ve všech místnostech všech podlaží krom� prostoru schodišt�. Podhledy budou 
protipožární Rigips oplášt�ní 1xRF (DF) 15, p�ípadné požadavky na zvýšení jejich akustické pohltivosti 
budou �ešeny v dalším stupni projektové dokumentace. 

5.11. Vnit�ní povrchové úpravy 

Všechny plochy zdiva budou opat�eny omítkami. Úprava povrch	 je uvedena v legendách místností na 
výkresech p	dorys	 jednotlivých podlaží. 

V hygienických prostorech nadzemních podlaží jsou navrženy keramické obklady st�n, které je však 
možno na základ� požadavku investora upravit i omyvatelným nát�rem. V podzemí musí být povrchové 
úpravy st�n �ešeny v souvislosti s hydroizola�ními systémy. 

5.12. Vn�jší povrchové úpravy 

Vn�jší povrchy obvodových st�n z	stanou stávající. 

5.13. Konstrukce truhlá�ské a záme�nické 

Výpln� otvor	 budou provedeny v kombinaci materiál	 d�evo – hliník. Okna do Resslovy ulice budou 
osazena speciálními dvojskly s celkovou hodnotou vzduchové nepr	zvu�nosti RW = 35 dB, aby byl 
maximáln� eliminován hluk z dopravy. Tato okna budou sou�asn� vybavena i v�tracími m�ížkami, které 
zajiš�ují v�trání i p�i zav�ených k�ídlech. 

Na stran� do dvora budou v�tracími m�ížkami vybaveny výpln� otvor	 do p�íjmu dodávek (PZ), zádve�í a 
respíria (1.P), jednací místnosti (2.P) a haly (3.P), vždy alespo
 jedno okno. 

Vnit�ní parapety okenních otvor	 budou opat�eny parapetními deskami. 
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Požadavky na vnit�ní dve�e budou up�esn�ny v dalším stupni projektové dokumentace. 

Požadavky na požární odolnost vnit�ních výplní otvor	 jsou uvedeny na výkresech jednotlivých podlaží. 
Stávající dve�e ze schodišt� na p	du budou nahrazeny dve�mi s požární odolností EW 15 D3C. 

5.14. Hydroizolace 

V prostoru �ešeného objektu je pr	m�rná hladina podzemní vody ve výšce 228,300 m n. m. (podle 
inženýrskogeologického pr	zkumu), t. j. asi 0,750 m pod úrovní podlahy podzemí. 

Stávající obvodové i vnit�ní st�ny podzemí je nutné odizolovat proti vzlínající vlhkosti dodate�nou 
vodorovnou izolací v úrovni podlah formou chemické injektáže. Svislé plochy st�n budou opat�eny 
systémem hydroizola�ních materiál	 s odolností proti solím a tlakové vod�. Hydroizola�ní úpravy budou 
dopln�ny sana�ními omítkami.  

Navržený systém hydroizolací spolu s konstruk�ním �ešením spodní stavby ochrání vnit�ní prostory 
objektu proti pronikání radonu z podloží.  

Konkrétní materiály a výrobky pro hydroizolaci spodní stavby a zp�sob provád�ní: 

Injektáže zdiva proti vzlínající vod� a sana�ní omítky: 

1. Injektáže zdiva Mapestop 

Základové pasy budovy a zdivo budou navrtány pod úhlem 30 - 45st. v rozte�i 15 – 20 cm pr	m�rem 
vrtáku 25 mm. Vrt musí kon�it cca 5 cm od vn�jší strany zdiva. Vrty budou vyvrtány i podél p�í�ek na 
výšku, aby se zabránilo vzlínání vlhkosti do nových p�í�ek. Do takto p�ipravených a vysava�em 
vy�išt�ných vrt	 se za pomoci materiálu Lampocem upevní hadice se zásobníkovými nádobami nap�. 
plastové lahve. Do takto p�ipravených otvor	 se nalije roztok 1:15 materiálu Mapestop s vodou. Materiál 
se opakovan� dopl
uje do zásobníkových lahví, až se prosycená projeví na zdivu vlhkými stopami. 

2. Bariéra proti vlhkosti -  st�na p�iléhající k chodníku 

Tato st�na bude opat�ena nát�rem v tl. 3 mm souvislé vrstvy materiálu Idrosilex Pronto. Materiál musí být 
aplikován trojnásobným nát�rem s odstupem 12ti hodin dle teploty. Následn� po vytvrzení bude proveden 
cementový post�ik s p�ísadou Planicrete. Na celou st�nu se aplikuje omítka cementová s p�ídavkem 
Idrosilex tekutý v množství 3% k dávce cementu. 

3. Ostatní obvodové zdivo 

U všech ostatních st�n bude zdivo proškrabáno do hlouby cca 1 cm a zbaveno prachu. Následn� se na 
provlh�ený podklad provede prost�ik materiálem Poromap Rinzaffo v tl. 5 mm. Ten slouží jako adhezní 
m	stek a zárove
 zabra
uje infiltraci sirnatých a vápenatých solí do sana�ní omítky. Následn� bude 
aplikována jádrová sana�ní omítka v minimální tl. 2 -3 cm Poromap Intocato.  Záv�re�né dohlazení bude 
provedeno sana�ním štukem Poromap Finiture. Po úplném vytvrzení je t�eba provád�t nát�ry maleb 
materiály s vysokou paropropustností – Silexcolor s p�edchozí penetrací Primex Silexcolor. 

Izolace proti vod� a radonu: 

1. Izolace proti vod�

Izolace proti vod� bude provedena technologií Mapei – Mapeproof. Tento systém umož
uje rychlou 
pokládku izolace v podob� speciální tkaniny s všitým materiálem na bázi bentonitu. Celé plocha 
podkladního betonu se pokryje touto textilií s p�esahem mezi pruhy minimáln� 10 cm a po 50 cm se 
p�ipevní h�eby p�es Mapeproof CD h�eby. Do vyrovnaných prohlubní ve st�nách se nejd�íve provede 2x 
nát�r materiálem Mapelastic Smart a následn� se Mapeproof vloží i na kolmou st�nu a p�ipevní po cca 30 
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cm p�es Mapeproof CD. Všechny p�echody a prostupy trub a dalších sítí budou ošet�eny materiálem 
Mapeproof maric, Mapeproof Seal a Mapeproof Idrostop 25. 

Nad geomembránou Mapeproof musí být vytvo�ena monolitická deska s dostate�ným armováním 
z betonu p�edepsané pevnosti s p�ísadou Mapei Idrocrete DM pro vodot�snost desky. Po vyzrání bude 
deska ošet�ena materiálem Primer EP, který se propenetruje do desky a plní funkci antiradonové zábrany. 

2. Výtahová šachta 

Dno výtahové šachty bude vybetonováno z monolitického betonu p�íslušné pevnosti s dostate�ným 
množstvím armatury v tlouš�ce cca 30 cm s p�ísadou Idrocrete DM 3,5 kg na m3. Mezi armaturu p�ed 
zabedn�ním se vloží provazec Idrostop B 25. Následn� se provede po dokon�ení bedn�ní betonáž 
monolitickým betonem se stejnou p�ísadou jako na dn�. Tlouš�ka st�ny výtahové šachty bude cca 30 cm. 
Výtahová šachta bude po vyzrání ošet�ena uvnit� materiálem Primer EP s odolností na prostup radonu. 
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5.15. Tepelná izolace 

V konstrukci podlah jsou navrženy desky z polystyrénu tlouš�ky 60 mm. V podzemí má polystyrén 
funkci tepelné izolace, v nadzemních podlažích spíš funkci izolace proti kro�ejovému hluku. 

Na nové konstrukci stropu nad 3. podlažím bude do�asn� položena teplená izolace z minerálních vláken 
tlouš�ky 150 mm. 

Obvodový pláš� nebude v této etap� výstavby opat�en tepeln� izola�ní fasádou. 

5.16. Práce klempí�ské 

Oplechování stávající st�echy z	stane beze zm�ny. Parapetní plechy oken budou provizorní do doby, než 
bude budova opat�ena tepeln� izola�ní fasádou. 

Klempí�ské práce musí být provedeny podle normy a všech souvisejících p�edpis	. 

5.17. Malby 

Všechny vnit�ní plochy, které nejsou opat�eny keramickým obkladem budou vymalovány (nap�. malbou 
PRIMALEX) v bílém odstínu. Malby na sana�ních omítkách v podzemí budou navrženy v návaznosti na 
technologii hydroizola�ních systém	. P�ípadné jiné (kvalitn�jší) úpravy povrch	 st�n a strop	 budou 
dohodnuty s investorem v návaznosti na celkové �ešení interiéru. 

5.18. Nát�ry 

Ocelové zabudované prvky stropních konstrukcí budou opat�eny základním nát�rem. Záme�nické 
výrobky budou nat�eny systémem vnit�ních nát�r	. Barevné odstíny budou ur�eny v návaznosti na 
celkové �ešení interiéru. 
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5.19. V�trání 

Všechny pobytové prostory jsou p�irozen� v�trány okny. Umývárna a místnost pro uchovávání lé�iv 
v podzemí mají v�trání zajišt�no pomocí vzduchotechniky. Ostatní prostory v podzemí jsou propojeny a 
nucen� v�trány pomocí ventilátor	. Systém nuceného v�trání podzemí bude nastaven tak, aby relativní 
vlhkost vzduchu nep�ekro�ila 50%, aby na dodate�n� izolovaných stávajících st�nách nedocházelo ke 
kondenzaci vzdušné vlhkosti. 

Hygienické prostory v nadzemních podlažích budou nucen� v�trány pomocí ventilátor	 nad rovinu 
st�echy. Ventilátory bude možno nastavit na pravidelné denní cykly tak, aby v�trání hygienických 
prostor	 a tak i celého domu probíhalo automaticky. Ve dve�ích do hygienického za�ízení budou osazeny 
v�trací m�ížky. 

6. TEPELN� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH     

KONTRUKCÍ 

V následující tabulce jsou uvedeny sou�initele prostupu tepla hlavních konstrukcí navržených v objektu.  

- obvodový pláš� zd�ný (stávající bez tepelné izolace) U = 0,47 W.m-2.K-1

- okna svislá U = 1,70 W.m-2.K-1

7. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ 

PROST�EDÍ 

Navržený objekt nemá žádný m��itelný negativní vliv na životní prost�edí. 

8. DOPRAVNÍ �EŠENÍ 

Navržené stavební úpravy v objektu nevyvolají nové požadavky na úpravu stávajícího dopravního �ešení. 
Stávající objekt je napojen sjezdem na místní komunikaci. 
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9. OCHRANA OBJEKTU P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VN�JŠÍHO PROST�EDÍ, PROTIRADONOVÁ 

OPAT�ENÍ 

Okna pobytových místností jsou orientována do Resslovy ulice. Proti hluku z dopravy budou vnit�ní 
prostory objektu chrán�ny speciálními okny, viz 5.13. 

Navržený hydroizola�ní systém spodní stavby chrání vnit�ní prostory objektu proti pronikání radonu 
z podloží v nam��ené úrovni st�edního radonového indexu. 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK	 NA 

VÝSTAVBU 

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými p�edpisy, zejména pak s vyhláškou �. 
137/1998 Sb. o obecn� technických požadavcích na výstavbu ve zn�ní pozd�jších p�edpis	. 

11. ZÁV�R

Obsah projektové dokumentace odpovídá § 2 vyhlášky �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Všechny stavební práce musí být provád�ny podle platných norem a p�edpis	. Všechny použité výrobky a 
materiály musí být doloženy atesty p�ípadn� certifikáty respektive prohlášeními o shod� a zabudovány 
v souladu s technologickými požadavky jejich výrobc	. 

Pokud se na stavb� objeví skute�nosti, se kterými se v projektu neuvažovalo, je nutno k jejich �ešení 
p�izvat projektanta. 

P�i odstra
ování jednotlivých �ástí stavby musí být postupováno podle vyhlášky �. 324/1990 Sb. o 
bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích ve zn�ní pozd�jších p�edpis	. 

Pro realizaci navržených stavebních úprav je nutné vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby. 

V rámci autorského dozoru projektant poskytne vysv�tlení pot�ebná pro vypracování dodavatelské 
dokumentace nebo pro plynulost stavby, zajistí dohled nad dodržením souladu dokumentace pro 
provedení stavby s provád�nou stavbou s p�ihlédnutím k podmínkám stavebního povolení a posoudí 
návrhy dodavatel	 na zm�ny a odchylky proti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametr	 stavby a architektonické koncepce. 

Projektovou dokumentaci je možno použít pouze pro ú�el, pro který byla vytvo�ena. Pro jiný ú�el je 
možno tuto dokumentaci použít jen s výhradním souhlasem projektanta. 
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Dodatek k technické zpráv�:

Na základ� požadavku stavebního ú�adu byla dopln�na technická zpráva, která je sou�ástí projektové 
dokumentace p�iložené k žádosti o vydání stavebního povolení výše uvedené stavby, o následující 
informace: 

1. Nov� navržené venkovní schodišt� u štítu objektu, které p�ekonává výškovou úrove
 od 
stávajícího terénu k prvnímu schodiš�ovému stupni vyrovnávacího schodišt� uvnit� objektu, je 
tvo�eno samostatnou ocelovou konstrukcí s ocelovými schodnicemi a ocelovými 
prefabrikovanými stupni z pororošt	 (profil schod	 7x150/300 mm). Po obou stranách schodišt�
je ocelové zábradlí výšky 900 mm. Ocelová konstrukce schodišt� je kotvena k monolitické 
betonové základové desce tlouš�ky 150 mm uložené na št�rkovém loži. 
U vstupu do dvora je v míst� stávajícího schodišt� navrženo schodišt� nové, které p�ekonává 
výškovou úrove
 od stávajícího terénu k nov� navržené mezipodest� vnit�ního schodišt�, stejné 
konstrukce jako schodišt� u štítu (profil schod	 5x190/250 mm). Stávající betonové schody 
budou odstran�ny. 

2. Odpadní vody z provozu lékárny neobsahují žádné látky, které by vyžadovaly instalaci lapa�e 
tuk	 nebo ropných produkt	 v kanaliza�ní síti.  

�

�
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1. INFORMACE O STAVENIŠTI 

1.1 Identifika�ní údaje 

Název stavby: D�M PRO ZDRAVOTNICTVÍ 
 Stavební úpravy, nástavba a p�ístavba domu �p. 745, 
 Resslova ulice, Hradec Králové 

Místo stavby: Hradec Králové 

Katastrální území: Hradec králové 

Druh stavby: Rekonstrukce, stavební úpravy 

Parcelní �íslo: 848/1, 1004 

Dot�ené pozemky: 848/2; 849; 1053; 176/93; 167/114; 1520 

Termín zahájení stavby: 2. Dubna 2012 

Termín dokon�ení stavby: 2. Srpna 2012 

Zastav�né plochy objektu: 172,29 m2 pro objekt �. p. 745 
 70,40 m2 pro objekt �. p. 890 

Vým�ra pozemku: 421 m2 pro p. �. 848/1 
 462 m2 pro p. �. 1004  

1.2 Popis stavby 

Stávající d�m se nachází na vnit�ní stran� druhého silni�ního okruhu v Hradci Králové na pravém b�ehu 
�eky Labe v blízkosti Labského mostu v památkov� chrán�ném území. Jedná se o objekt �p. 745 
v Resslov� ulici o parcelním �ísle 848/1 v m�stské zástavb�. K objektu na jedné stran� p�iléhá sousední 
�ty�podlažní d�m �p. 935 o parcelním �ísle 1053 a na druhé stran� je proluka.  

Stávající objekt �p. 745 má t�i nadzemní podlaží, jedno polozapušt�né podzemní podlaží a p�dní prostor 
pod šikmo pultovou st�echou na stran� do ulice a pod plochou st�echou na stran� dvora. Sousední 
�ty�podlažní d�m �p. 935 má polozapušt�né podzemní podlaží, �ty�i nadzemní podlaží a plochou st�echu. 

Svislé konstrukce objektu jsou zd�né z cihel, vodorovné konstrukce jsou železobetonové a d�ev�né. 
Objekt je založen na betonovém pásu, pouze st�na se sousedícím objektem je založena na cihelném 
základu. P�dorysný tvar objektu tvo�í obdélník o rozm�rech 13,0 x 13,5 metr� s p�edsazeným schodišt�m 
sm�rem do dvora. Konstruk�ní výška nadzemních podlaží je 3,500 metr�. 

Objekt bude rekonstruován pro ú�ely zdravotnických služeb. Stavba bude realizována ve dvou �asov�
odd�lených etapách. V první etap� se rekonstrukcí rozumí stavební úpravy stávajícího objektu a jeho 
nástavba o dv� podlaží na stran� do ulice a o t�i podlaží na stran� do dvora. V druhé etap� bude 
k p�vodnímu domu p�istaven nový objekt, který vyplní celou stávající proluku. Tento objekt bude mít 
šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží.  
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V plánované �ásti nástavby budou obvodové nosné st�ny vyzd�ny z cihelných blok� Porotherm 44 P+D a 
st�edová nosná st�na vyzd�na z cihelného bloku Porotherm 30 P+D. Stropní konstrukce nástavby budou 
tvo�eny keramickým stropem Porotherm (cihlené vložky Miako a keramobetonové stropní nosníky).  
Stávající d�ev�né stropní konstrukce budou nahrazeny ocelovými. Výškové úrovn� nadzemních podlaží 
se navrženými stavebními úpravami nem�ní. Podlaha v podzemním podlaží bude prohloubena na relativní 
kótu -2,260 (0,000 je úrove� vstupu do schodišt�), t. j. asi o 0,800m níže proti p�vodnímu stavu.   

V míst� stavby byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum, na jehož základ� jsou navrženy tryskové 
injektáže a posudek z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budovy. Dále byl proveden mapový 
podklad s výškopisnými a polohopisnými údaji. Základovou spáru tvo�í fluviální št�rkopísky labské 
údolní terasy. Hladina podzemní vody je m�lko pod úrovní terénu na kót� 228 m n. m. Podzemní voda 
vykazuje chemismus s vysoce agresivními ú�inky na stavební konstrukce vlivem CO2. Podle 	SN EN 
206-1 �adíme vodu do nízkoagresivního prost�edí XA1. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se navrženými úpravami nem�ní. Objekt je p�ístupný 
z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo�í asfaltový povrch. Další 
p�ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je zde 
nezpevn�ný. 

1.3 Popis staveništ�

Staveništ� se nachází v královehradeckém kraji ve m�st� Hradec Králové. Pod katastrálním územím 
Hradec Králové. Staveništ� se nachází na parcelním �ísle 848/1 a p.�. 1004, které jsou ve vlastnictví 
investora. Plocha staveništ� je zhruba 890 m2. Na pozemku �. 1004 je do�asný objekt s �íslem popisným 
890. �ešený objekt je situován v severozápadní �ásti pozemku. Na staveništi se nachází betonová plocha 
p�i vjezdu z ulice Resslova, dále pokra�uje dlážd�ná cesta k objektu �.p. 890.  

Brána vjezdu z ulice Resslova a z parcelního �ísla 167/114 je otvíratelná sm�rem dovnit�. Brána je ší�ka 
4,0 m, uzamykatelná proti vniknutí nepovolaných osob. Staveništ� je obklopeno sousedícími objekty, 
nejsou kladeny velké nároky na oplocení. Oplocení mezi staveništ�m a stavební parcelou �. 1053 bude 
využito stávající. Další využité stávající oplocení je mezi staveništ�m a parcelou �. 167/93. Oplocení je 
zde napojeno na vjezdovou bráno. Oplocení dosahuje výšky 1,8 m. 

Plochy na staveništi ur�ené pro mokré �išt�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod�ovacím 
žlabem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit. 

1.4 Doprava 

Pro zásobování stavby budou využity dva vjezdy na staveništ�. Jeden vjezd na staveništ� je p�ístupný 
z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci zde tvo�í asfaltový povrch. Ší�ka 
komunikace Resslovi ulice je 12,5 m. Druhý p�ístup na staveništ� je z parcely �íslo 167/114, která má 
využití jako ostatní komunikace, povrch je zde nezpevn�ný. Ší�ka komunikace na parcelním �ísle 167/114 
je 7,0 m. 

1.4.1 Doprava mechanizace pro tryskovou injektáž 

Pro p�epravu mechanizace k pracím tryskové injektáži bude využit vjez z Resslovi ulice, kde souprava 
MAN 35.400 HIAB a podvalníkem (délka soupravy s podvalníkem 12 m) vjede, dále na staveništi 
prob�hne vyložení mechanizace a odpojení podvalníku (odpojení z d�vodu stísn�ných podmínek a 
malého polom�ru pro vyto�ení u druhé výjezdové brány). Po odpojení podvalníku vyjede souprava 
druhou bránou (š. 4m.) vedoucí na pozemek s parcelním �íslem 167/114 vedený v katastru jako ostatní 
komunikace (ší�ka komunikace 7 m).  
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Pro napojení podvalníku je nutné nacouvat soupravou p�es vjezdovou bránu z Resslovi ulice, oto�ení a 
p�ipojení podvalníku. P�i p�íjezdu soupravy k staveništi budou pov��ený pracovníci upozor�ovat 
ú�astníky silni�ního provozu na výskyt nadm�rného nákladu a bude zpomalena doprava.  

1.4.2 Doprava stroj� a materiál� pro sanaci dolní stavby 

Pro p�epravu bude využit automobil IVECO Daily 65C17V (délka automobilu 7 m). Doprava m�že 
probíhat ve stejném smyslu jako u dopravy mechanizace pro tryskovou injektáž. Automobil pro p�epravu 
stroj� a materiálu IVECO Daily 65C17V nedosahuje velkých rozm�r� a na staveništi se je dostatek místa 
pro jeho oto�ení. Z tohoto d�vodu m�že opustit staveništ� bránou ur�enou pro vjezd z Resslovi ulice. 

1.4.3 Doprava zam�stnanc�

Staveništ� se nachází na vnit�ní stran� druhého silni�ního okruhu v Hradci Králové v blízkosti centra 
m�sta. Z toho d�vodu nejsou kladeny speciální nároky na dopravu zam�stnanc�. 

1.5 Významné sít� a technické infrastruktury 

P�ed zahájením veškerých prací budou vyty�eny inženýrské sít� vyskytující se na staveništi. Vyty�ení 
bude provedeno na základ� objednávky stavebníka, kde jednotlivý odpov�dní zástupci majitel� sítí 
vyty�ení provedou.  P�es pozemek staveništ� vedou sít�: deš
ové a splaškové kanalizace, vodovodní 
p�ípojka pitné vody, sd�lovací vedení. Sít� jsou vyzna�eny ve výkresy za�ízení staveništ� (situace). 
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2. ZAJIŠT�NÍ ZDROJ� A ENERGIE  

2.1 Pot�eba vody 

Pro pot�eby vody bude využit stávající instalace vody z objektu �.p. 890 (vlastník objektu je stavebník).   

2.1.1 Pot�eba voda pro provozní ú�ely Qa 

Qa = (Sv x knt) / (t x 3600) [l /s] 

Qa    maximální hodinová pot�eba provozní vody 
Sv    pot�eba provozní vody za den [l] 
kn     koeficient nerovnom�rnosti pot�eby provozní vody, knt = 1,5 
t     pracovní doba na staveništi dle sm�nnosti v hodinách  

Spot�eba vody pro provozní ú�ely (provád�né práce netýkající se tryskové injektáže) 
Pot�eba vody pro: M.J. Po�et M.J. St�ední norma 

[l] 
Pot�ebné množství vody 

[l] 
Zpracování betonové 
sm�si a ošet�ení 
betonových konstrukcí 

m3 66,4 200 13 280 

Mytí nákladních 
automobil�

1 vozidlo 3 1000 3 000 

Mytí osobních aut 1 vozidlo 3 150 450 

Qt = (16 730 x 1,5) / (10 x 3600) 
Qt = 0,69 l / s

Spot�eba vody pro provozní ú�ely (trysková injektáž) 
Pot�eba vody pro: M.J. Po�et M.J. St�ední norma 

[l] 
Pot�ebné množství vody 

[l] 
Trysková injektáž m3 201,52 200 40 304 
Mytí nákladních 
automobil�

1 vozidlo 4 1000 4 000 

Mytí osobních aut 1 vozidlo 3 150 450 

Qt = (44 754 x 1,5) / (10 x 3600) 
Qt = 1,86 l / s

Spot�eba vody pro provozní ú�ely (sanace dolní stavby) 
Pot�eba vody pro: M.J. Po�et M.J. St�ední norma 

[l] 
Pot�ebné množství vody 

[l] 
Omítká�ské práce m2 570 30 17 100 
Chemická injektáž litr 33,6 15 504 
Mytí osobních aut 1 vozidlo 4 150 600 

Qt = (18 204 x 1,5) / (10 x 3600) 
Qt = 0,76 l / s
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2.1.2 Pot�eba vody pro osobní hygienu Qb 

Qb = (Pb x Ns x kn) / (t x 3600) [l /s] 

Qb   maximální hodinová pot�eba vody 
Pb    po�et pracovník� ve sm�n�
Ns    norma spot�eby vody na osobu za den (l) 
kn    koeficient nerovnom�rnosti pot�eby vody pro osobní ú�ely, knt = 2,7 
t    pracovní doba na staveništi dle sm�nnosti v hodinách  

Pot�eba vody pro: M.J. Po�et M.J. St�ední norma 
[l] 

Pot�ebné množství vody 
[l] 

Sprchování 1 pracovník 11 45 495 
Hygienické ú�ely 1 pracovník 11 40 440 
Voda na pitá 1 vozidlo 11 5 55 

Qb = (11 x 990 x 2,7) / (10 x 3600) 
Qb = 0,82 l / s 

2.1.3 Pot�eba vody pro protipožární ú�ely Qc

V blízkosti staveništ� jsou umíst�ny dva hydranty a to v ulici Resslova. Z tohoto d�vodu není t�eba 
navrhovat pot�ebné množství vody pro protipožární ú�ely. 

2.1.4 Návrh staveništní vodovodní p�ípojky 

Pro tryskovou injektáž: 
Q = Qa + Qb + Qc + 20% ztráty 

Q = 1,86 + 0,82 + 0 + (0,2x2,68) 

Q = 3,22 l/s  => DN 50 

Pro sanaci dolní stavby: 
Q = Qa + Qb + Qc + 20% ztráty 

Q = 0,76 + 0,82 + 0 + (0,2x1,58) 

Q = 1,89 l/s  => DN 40 

Pro ostatní práce: 
Q = Qa + Qb + Qc + 20% ztráty 

Q = 0,69 + 0,82 + 0 + (0,2x1,02) 

Q = 1,81 l/s  => DN 40

P�i návrhu pot�eby vody musíme vycházet z prací, které jsou nejvíce náro�né na zásobování vody. Touto 
prací je trysková injektáž. Zde je nejvyšší celková pot�eba vody 3,22 l/s. Musíme navrhnout vodovodní 
potrubí DN 50. 
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2.2 Pot�eba elektrické energie 

Pro pot�eby elektrické energie bude využit stávající instalace elekt�iny z objektu �.p. 890 (vlastník 
objektu je stavebník).   

Hodnota p�íkonu: 

S = 1,1 �(�1 x P1 + �2 x P2 + �3 x P3)2 + (�1 x P1 x tg�1 + �2 x P2 x tg�2 + �3 x P3 x tg�3)2 

S                             zdánlivý p�íkon 
1,1                          koeficient rezervy nep�edvídaného zvýšení p�íkonu 10% 
�1, �2, �3               koeficienty náro�nosti – soudobost výkon� spot�ebi��
tg�1, tg�2, tg�3     fázový posun stanovený z p�íslušné hodnoty cos�
P1                           instalovaný výkon elektromotor� na staveništi 
P2                           instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor�
P3                          instalovaný výkon vn�jšího osv�tlení 

Koeficient náro�nosti �1 dle 	SN 34 1610 
Hodnota koeficientu pro mechaniza�ní prost�edek s jedním elektromotorem 0,75 
Hodnota koeficientu pro mechaniza�ní prost�edek se dv�ma a více elektromotory 0,55 
Koeficient náro�nosti �2 vnit�ního osv�tlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 
Koeficient náro�nosti �3 vn�jšího osv�tlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 

2.2.1 Výkon stavebních stroj�

Hodnota P1 – instalovaný výkon stavebních stroj� (trysková injektáž) 
Stroj Výkon jednoho stroje 

[kW] 
Po�et stroj	 Celkový výkon [kW] 

Automatické míchací 
centrum 

23 1 23 

Tlakový zásobník na 
cement 

11 1 11 

CELKEM 34 

Hodnota P1 – instalovaný výkon stavebních stroj�  
Stroj Výkon jednoho stroje 

[kW] 
Po�et stroj	 Celkový výkon [kW] 

Kombinované kladivo 
TE 70-ATC HILTI 

1,6 2 3,2 

Vysava� Nilfisk 1,4 1 1,4 
Bourací kladivo 
HILTI TE 1000-AVR 

1,6 2 3,2 

Ru�ní úhlová bruska 
Milwaukee AG-21 

2,1 1 2,1 

Svá�ecí poloautomat 
COMPACT 154 
AUTO 

4,8 1 4,8 

Ponorný vibrátor 
PERLES 

2,2 1 2,2 

Stavební mícha�ka 
Lescha EURO MIX 
125 

0,5 1 0,5 

Ru�ní mícha�ka 0,65 1 0,65 
CELKEM 18,05 
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2.2.2 Výkon vnit�ního osv�tlení 

Hodnota P2 – instalovaný výkon vnit�ního osv�tlení  
Druh osv�tlení Výkon na m2 podlahy 

[kW] 
Plocha [m2] Celkový výkon [kW] 

Nat�ra�ské a 
omítká�ské práce 

0,013 160 2,08 

CELKEM 2,08 

Druh osv�tlení Výkon na m2 podlahy 
[kW] 

Plocha [m2] Celkový výkon [kW] 

Skladovací kontejner 0,008 15,2 0,12 
Bu�ka 
stavbyvedoucího 

0,025 18,1 0,45 

CELKEM 0,57 

2.2.3 Výkon venkovního osv�tlení 

Hodnota P3 – instalovaný výkon venkovního osv�tlení  
Stroj Výkon jednoho stroje 

[kW] 
Po�et stroj	 Celkový výkon [kW] 

Reflektor 0,5 3 1,5 
CELKEM 1,5 

2.1.4 Celkový pot�ebný výkon  

Celkový pot�ebný výkon na staveništi b�hem provád�ných prací tryskové injektáže: 

S = 1,1 x (0,55 x 34 + 0,8 x 2,65 + 0,9 x 1,5)2 + (0,7 x 34)2

S = 35,76 kW 

Celkový pot�ebný výkon na staveništi b�hem provád�ných prací:  

S = 1,1 x (0,55 x 18,05 + 0,8 x 2,65 + 0,9 x 1,5)2 + (0,7 x 18,05)2

S = 20,24 kW
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3. 
EŠENÍ ZA
ÍZENÍ STAVENIŠT�

3.1 Provozní za�ízení staveništ�

Plochy ur�ené pro umíst�ní bu�ky stavbyvedoucího, skladovacího kontejneru a mechanizace pro 
tryskovou injektáž budou zkontrolovány, zda jsou dostate�n� zpevn�né, únosné a rovinné. Nebude-li tak, 
budou plochy zpevn�ny a vyrovnány (št�rkem zhutn�ným válcem, pop�. silni�ními panely) na 
dostate�nou únosnost a rovinatost. 

3.1.1 Kancelá� – Bu�ka stavbyvedoucího 

Obr. 3.1.1.1: Vn�jší pohled na stavební bu�ku OK08 

Obr. 3.1.1.2: P�dorys stavební bu�ky OK08 
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Technický popis: 

Nosný rám tvo�í ocelový sva�ený rám z profil� tlouš
ky 4 mm s osmi sva�ovanými rohovými prvky. 
Skladba st�n je z pozinkovaného, lakovaného trapézového plechu tlouš
ky 1,5 mm, minerální vlnou 
tlouš
ky 80 mm uložená mezi p�í�nými ocelovými výztuhami. Podlaha je stejné skladby jako st�ny a 
strop, navíc je dopln�na parot�snou zábranou, d�evot�ískou tl. 20 mm. D�evot�íska je vod�odolná a 
nášlapná vrstva je tvo�ena z PVC tlouš
ka 1,5 mm. Dve�e jsou z pozinkovaného, lakovaného plechu o 
rozm�rech 910 x 1970 mm. 

Vnit�ní vybavení: 

• 3 x zásuvka 
• 2 x osv�tlení 
• okno s plastovou žaluzií  

Technické parametry: 

• délka: 6050 mm
• ší�ka: 3000mm
• výška: 2800 mm
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3.1.2 Sklady a skládky – Skladovací kontejner SK 20 – 2DT 

Drobn�jší materiál, stroje a ná�adí, budou uschovány ve skladovacím kontejneru pop�ípad� v do�asném 
objektu �p. 890. Objekt je uzamykatelný. 

Obr. 3.1.2.1: Skladovací kontejner SK 20 – 2DT 

                                     Obr. 3.1.2.2: P�dorys skladovacího kontejneru SK 20 – 2DT 
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Technický popis: 

Nosný rám tvo�í ocelový sva�ený rám z profil� tlouš
ky 4 mm, v rozích jsou sva�eny kostky z plechu 6 
mm, ve kterých jsou otvory pro manipulaci. Skladba st�n je z pozinkovaného, lakovaného trapézového 
plechu tlouš
ky 1,5 mm. Stroj je z lakovaného plechu tl. 2 mm. Podlaha je vyztužena podlahovými 
nosníky, vrchní vrstva tvo�í ocelový rýhovaný plech tl. 3 mm. Kontejner je opat�en dv�mi dvouk�ídlými 
vraty. Vrata jsou jišt�na uzavíracími ty�emi a opat�ena t�snící gumou. 

Technické parametry: 

• délka: 6058 mm
• ší�ka: 2438 mm
• výška: 2591 mm

3.1.3 Komunikace 

Pro vnitrostaveništní komunikaci budou využity stávající plochy staveništ�. P�i vjezdu na staveništ�
z ulice Resslova je stávající betonová plocha, dále pokra�uje kamenná dlažba (blíže viz výkres za�ízení 
staveništ�). Ostatní plochy ur�ené pro vnitrostavenišní dopravu nebo pojezd mechanizace budou 
zkontrolovány, zda jsou dostate�n� zpevn�né, únosné a rovinné. Nebude-li tak, budou tyto plochy 
zpevn�ny a vyrovnány (št�rkem zhutn�ným válcem) na dostate�nou únosnost a rovinatost. 
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3.2 Výrobní za�ízení staveništ�

3.2.1 Staveništní 

VÝROBA MALTY PRO OMÍTÁNÍ: 

Prostor pro výrobu malty na omítání bude na zhutn�né ploše o rozm�rech 2,5 x 3 m. V prostoru bude 
umíst�na stavební mícha�ka a pot�ebný materiál. Materiál bude uložen na d�ev�né palet�. (umíst�ní 
prostoru dle výkresu za�ízení staveništ�) 

Obr. 3.2.1: Stavební mícha�ka Lescha EURO MIX 125 

Použití: 
Stavební mícha�ka Lescha EURO MIX 125 bude využita pro míchání maltové sm�si na omítání.  

Technické parametry: 
Geometrický objem bubnu 130 l 
Max. objem suché sm�si 80 l
Max. objem mokré sm�si 97 l 
Výkon Motor 230v/50Hz 500 W  
Délka x ší�ka x výška  Na deset namíchání vyrobíte cca 0,7 m3

Ovládání Ovládací kolo, Litinový v�nec, Celogumová kola 
Hmotnost  55,5 kg 
Rozm�ry ve složeném stavu 113 x 71,5 x 133 cm 
Rozm�ry v transportním stavu 113 x 71,5 x 96 cm
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P�ÍPRAVA VÝZTUŽE: 

Pro p�ípravu výztuže p�ed uložením bude vymezen prostor o ploše 25 m2. V prostoru vymezeném pro 
výztuž bude umíst�n i d�ev�ný stolek s ohýba�kou oceli. 

3.2.2 Mimostaveništní 

P�ÍPRAVA BETONU A CEMENTU: 

Cement pro tryskovou injektáž bude zajišt�n z betonárny Holcim, sídlem Hradec Králové, ul. Brat�í 
Štefan� 986, Hradec Králové – Slezské p�edm�stí. Vzdálenost betonárny od místa provád�ní je cca 4,4 
km silni�ní trasou. Ve stejné betonárce bude p�ipraven i beton pro podkladní vrstvu a beton s p�ísadou 
Idrocrete DM, který zajistí jeho vodot�snost. 

P�ÍPRAVA VÝZTUŽE: 

Výztuž bude na stavbu dopravena ze spole�nosti FER, s.r.o. se sídlem spole�nosti Kampelíkova 758/4, 
Hradec Králové, 500 02. Vzdálenost firmy pro výrobu výztuže je vzdálena od místa provád�ní je cca 2,9 
km silni�ní trasou.  
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3.3 Sociální za�ízení staveništ�

Zázemí pro zú�astn�né pracovníky bude z�ízeno v do�asném objektu za�ízení staveništ� na �p. 890, kde 
se nachází umývárna, šatna, WC a místnost ur�ená ke stravování. Umývárna je vybavena dv�ma sprchami 
a �ty�mi umyvadly. Na staveništi budou p�istav�ny dv� mobilní toalety. 

3.3.1 Hygienické za�ízení – mobilní toaleta 

Obr. 3.3.1: Mobilní toaleta TOI TOI 

Mobilní toaleta je vybavena dvojitým v�tráním fekálního tanku. Vybavena zásobníkem �isté vody pro 
mytí rukou. Servis (dopln�ní zásobníku vodou, vyvoz fekálií, dopln�ní hygienických pot�eb) bude 
probíhat jednou týdn�, dle rozsahu prací (souvisí s používáním toalety) a domluv� se stavbyvedoucím lze 
servis provád�t po uplynutí 14 až 21 dní.  

Vybavení: 
• nádrž na fekálie s objemem 250 l 
• dvojité odv�tráni 
• pisoár 
• držák toaletního papíru 
• zrcadlo 
• há�ek na od�v 
• zásobník �isté vody na mytí rukou 
• zásobník na mýdlo 
• je�ábová oka 

  
Technické parametry: 

• hloubka: 1200 mm
• ší�ka: 1200 mm
• výška: 28300 mm
• hmotnost: 82 kg
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3.4 Ostatní za�ízení staveništ�

3.4.1 Popelnice 

P�epravní hmotnost: 16 kg 

Rozm�ry: 740 x 580 x 1075 mm 

Objem: 240 l 

Velikost kol: 200 mm 

Nosnost: 96kg 

                                                                               Obr. 3.4.1: Popelnice na t�íd�ný odpad 

Pro t�íd�ný odpad budou na staveništi umíst�ny t�i plastové popelnice a to na t�íd�ní plastu, skla a papíru. 
Barevné rozlišení popelnic ur�uje t�íd�ný odpad. Žlutá popelnice na plast, modrá popelnice na papír, 
zelená popelnice na sklo. Popelnice jsou vyrobeny z HDPE plastu (vysoce odolný plast). Dále jsou 
popelnice opat�eny ráme�kem na uchycení plastového pytle. Plastové pytle s odpadem bude vyvážen 
jednou týdne nebo po napln�ní, pop�. p�i mén� náro�ných pracích na vznik odpadu lze po dohod� se 
stavbyvedoucí vyvážet odpad po 14 až 21 dní. 

3.4.2 Plastový kontejner – komunální odpad 

Na staveništi bude umíst�n jeden plastový kontejner ur�ený pro sm�sný komunální odpad. Kontejner je 
úbolní po �ty�ech kole�kách, z tohož jsou dv� opat�ena brzdami. Brzdy slouží k zamezení samovolnému 
rozjetí. Kontejner s komunálním odpadem bude vyvážen jednou týdne nebo po napln�ní, pop�. p�i mén�
náro�ných pracích na vznik odpadu lze po dohod� se stavbyvedoucí vyvážet odpad po 14 až 21 dní. 

P�epravní váha: 45 kg 

Rozm�ry: 1360 x 770 x 1180 mm 

Objem: 660 l 

Materiál: polyetylen HDPE 

Nosnost: 360 kg 

Další údaje: dv� brzdná kole�ka  

                                                                               

                                                                                
                                                                                     Obr. 3.4.2: Plastový kontejner 
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3.4.3 Kontejner na odvoz suti  

Na odvoz stavební suti vzniklé p�i bouracích prací bude využit stavební kontejner o objemu 5 m3. 
Kontejner bude umíst�n na staveništi dle výkresu za�ízení staveništ�. Odvoz kontejneru se stavební sutí 
bude probíhat po jeho napln�ní nebo po domluv� se stavbyvedoucím. 

Obr. 3.4.3: Kontejner na odvoz suti 

Technické parametry: 
• délka: 3750 mm
• ší�ka: 2100 mm
• výška: 680 mm
• nosnost: 5000 kg

3.4.4 Kontejner na odvoz zeminy 

Na odvoz zeminy vykopané p�i snižování pracovní úrovn� bude využit kontejner o objemu 8m3. 
Kontejner bude umíst�n na staveništi dle výkresu za�ízení staveništ�. Odvoz kontejneru se vykopanou 
zeminou bude probíhat po jeho napln�ní nebo po domluv� se stavbyvedoucím. 

Obr. 3.4.4: Kontejner na odvoz zeminy 

Technické parametry: 
• délka: 4000 mm
• ší�ka: 1940 mm
• výška: 1000 mm
• nosnost: 6000 kg
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3.4.5 Elektrický rozvad�� HM 422 / FI / EL 

Rozvad�� vyroben z vysoce odolného mrazuvzdorného polyetylenu a žárov� pozinkované oceli. 
P�ipojovací kabel s elektrickou energií vedoucí k elektrickému rozvad��i je nutné chránit proti pojezdu 
t�žkých stroj�. Jako opat�ení proti poškození kabelu posta�í dv� d�ev�ná prkna stlu�ená k sob� na 
tlouš
ku kabelu po délce cesty ur�ené k pojezdu aut a t�žké mechanizace. 

P�ipojení: p�ívodka 5/32 A 

Zásuvky: 4 x 230 V /16A 

Pr�myslové zásuvky: 2 x 400 V/16A; 2 x 400 V/32A 

Proudový chráni�: 1 x FI 4/40/0,03A 

Jišt�ní: 4x1/16A; 2x3/16A; 2x3/32A 

Rozm�ry: 640 x 1060 mm 

M��ení: do 63 A 

Mechanická odolnost: IK9, 40-63-250 A 

                                                                                      Obr. 3.4.5: Elektrický rozvad��
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4. USPO
ÁDÁNÍ A ZAJIŠT�NÍ STAVENIŠT�       

Z HLEDISKA OCHRANY VE
EJNÝCH ZÁJM�

K zajišt�ní ochrany práv t�etích osob (vlastník� sousedních pozemk�) a k zajišt�ní pr�b�žného provozu 
na ve�ejných komunikacích, budou všechny práce spojené s tryskovou injektáží a sanací dolní stavby 
probíhat na pozemku stavebníka (investora). Vozidla vyjížd�jící ze staveništ� na ve�ejnou komunikaci 
budou �išt�na, aby se zamezilo zne�išt�ní komunikace blátem ze staveništ�. Provoz na stavb� bude 
probíhat od 7 hodiny ranní do 17 hodiny ve�erní. Okolí stavby nesmí být narušováno, v dob� kdy je 
vyhlášen no�ní klid!  

Ob� využívané brány jsou uzamykatelné. Na bránách budou umíst�ny cedule se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Pohyb t�etích osob po staveništi bude upraven zna�kami s výstrahou: „POZOR 
STAVENIŠT�, NEBEZPE	Í ÚRAZU“. Zna�ky budou umíst�ny na vstupech do prostor� staveništ�   

Obr. 4.1 Výstražné zna�ky 
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5. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P
I PRÁCI 

5.1 Obecné požadavky na pln�ní BOZP 

Provád�né práce se budou �ídit níže uvedenými podmínkami a dokumentem BOZP. 

Všichni pracovníci podílející se na stavebních pracích musí být seznámeni s p�edpisy a technologickým 
postupem p�ed zahájením prací. Jsou povinni p�i práci používat p�edepsané ochranné pom�cky, které jsou 
stanoveny na základ� na�ízení vlády �. 495/2001 Sb.  

Další p�edpisy: 
• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništi 
• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj� a technických 

za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
  
Kvalita materiál� a p�edepsané postupy prací musí být p�esn� dodržovány.  

Za snížené viditelnosti musí být pro práci zajišt�no dostate�né osv�tlení. U všech vjezd� a vstup� musí 
být zajišt�no ozna�ení bezpe�nostními zna�kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám dle Na�ízení 
vlády �. 11/2002 Sb.  

5.2 Povinnosti pracovník	 na stavb�

Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být proškoleni o bezpe�nosti práce na staveništi a budou seznámeni 
s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky p�i provád�ní jednotlivých 
prací. Souhlas s dodržením všech p�edpis� potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
• dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a za�ízení, používat ná�adí a pom�cky, které jim byly p�id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
• nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a požárních za�ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
• dodržovat bezpe�nostní ozna�ení, výstražné signály a upozorn�ní,
• dodržovat pokyny pov��ených osob pro �ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
• provád�t práci na u�eném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka (výjimkou je naléhavý d�vod nap�.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpov�dnému pracovníkovi.

Na technických za�ízeních, která p�edstavují zvýšení ohrožení života a zdraví zam�stnanc�, jedná-li se o 
jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a �innosti samostatn� vykonávat a 
samostatn� je obsluhovat jen zvláš
 odborn� zp�sobilí zam�stnanci. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo zp�sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za�ízení, p�ípadn� p�íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p�erušit práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
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pracovníkovi. Dále podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohroženy. P�i p�erušení práce je nutno provést nezbytná opat�ení k ochran� zdraví a majetku a musí být o 
tom vyhotoven zápis. 

Všichni pracovníci rekonstrukce bytového domu v Hradci Králové musí být zdravotn� a odborn�
zp�sobilí pro výkon jednotlivých prací.  

Pro všechny pracovníky je zakázáno požívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P�i porušení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveništ�. Podobn� též ���
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6. EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST
EDÍ 

Staveništ� se nachází v m�stské památkové zón�, ale nejsou na n�j kladeny speciální požadavky. 
Staveništ� by m�lo být zajišt�no proti ší�ení hluku a zne�iš
ování. Odpad vzniklý b�hem výstavby bude 
t�íd�n a následn� likvidován, odvážen na skládku odpadu nebo k recyklaci. Zárove� musí být zajišt�na 
p�ípadná ochrana p�i úniku nebezpe�ných látek a nebezpe�ných chemikálií. Vše bude provád�no 
v souladu se zákonem. 

6.1. Snižování staveništního hluku 

Staveništ� se nachází v zastav�né oblasti, je tedy nutné v souvislosti s výstavbou snižování staveništní 
hladiny hluku. Toto opat�ení se týká p�evážn� prací na základových konstrukcích. Navržená strojní 
mechanizace bude pravideln� kontrolována, zda motory stoj�, které nevykonávají žádnou �innost, voln�
neb�ží. Hlu�né stavební práce budou omezeny pracovní dobou od 7:00 – 17:00 hod. v pracovních dnech. 
O svátcích a dnech pracovního klidu jsou tyto práce na staveništi zakázány.  

6.2. Ochrana proti zne�iš�ování ovzduší 

6.2.1. Chemické �ástice 

- kontrola emisí 
- výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k p�et�žování strojní mechanizace 

6.2.2. Prašné �ástice 

Nadm�rná vlhkost bude opatrnou manipulací, dostate�ným vlh�ením a okamžitou odvážkou prašných 
materiál� ze staveništ�. 

6.3. Ochrana proti zne�išt�ní ve�ejných komunikací 

Aby ve�ejná komunikace nebyla zne�išt�na, je nutné dodržovat daná opat�ení. Tato opat�ení zahrnují 
p�edevším dostate�né �išt�ní vozidel a strojní mechanizace p�ed výjezdem ze staveništ� a možnost �išt�ní 
obuvi pracovník�. Pr�b�žn� budou smívány i ne�istoty z mimostaveništní komunikace. 

6.4. Ochrana p�ed zne�išt�ním povrchových a podzemních vod 

Plochy na staveništi ur�ené pro mokré �išt�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod�ovacím 
žlabem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit.  
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6.5. Nakládání s odpady 

Veškeré odpady a manipulace s nimi budou provád�ny dle p�íslušné kategorie: 
O – Ostatní + komunální odpad 
N – Nebezpe�ný odpad 

S odpady kategorie „N“ musí být nakládáno v souladu s na�ízením vlády 	R 383/2001 Sb., 
v odpovídajících nádobách a obalech ozna�eným identifika�ním listem odpadu, kde bude uveden i postup 
v p�ípad� havárie.  

Dále musejí být dodržovány p�edpisy z hlediska ochrany životního prost�edí: 

− P�edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�
− P�edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) 

− P�edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí 

6.6. Odpady vzniklé p�i provád�ní stavby 

KÓD 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 

ODPADU 
LIKVIDACE

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu N skládka 

13 01 13 Hydraulické oleje N spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�išt�né 

N spalovna 

17 01 02 Cihly O skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O skládka 

17 06 03  
Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpe�né látky 

N spalovna 

17 06 04 
Jiné izola�ní materiály neuvedené pod 17 06 01 
 a 17 06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O skládka 

6.7. P�edcházení nadm�rnému vzniku odpad	

Odpady, které p�i výstavb� vznikají, musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu odpadu tak, aby nebylo 
ohroženo lidské zdraví a životní prost�edí.  Povinností je odpady minimalizovat a zbyte�n� jejich vznik 
nepodporovat.  
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1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT�, 

P�EDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY  STAVENIŠT�, JEHO OPLOCENÍ, 

TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, P�ÍJEZDY A P�ÍSTUPY NA 

STAVENIŠT�

Staveništ� se nachází v královehradeckém kraji ve m�st� Hradec Králové. Pod katastrálním územím 
Hradec Králové. Staveništ� se nachází na parcelním �ísle 848/1 a p.�. 1004, které jsou ve vlastnictví 
investora. Plocha staveništ� je zhruba 890 m2. Na pozemku �. 1004 je do�asný objekt s �íslem popisným 
890. �ešený objekt je situován v severozápadní �ásti pozemku. Na staveništi se nachází betonová plocha 
p	i vjezdu z ulice Resslova, dále pokra�uje dlážd�ná cesta k objektu �.p. 890.  

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se navrženými úpravami nem�ní. Objekt je p	ístupný 
z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo	í asfaltový povrch. Další 
p	ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je zde 
nezpevn�ný. Brána vjezdu z ulice Resslova a z parcelního �ísla 167/114 je otvíratelná sm�rem dovnit	. 
Brána je uzamykatelná proti vniknutí nepovolaných osob.  

Staveništ� je obklopeno sousedícími objekty, nejsou kladeny velké nároky na oplocení. Oplocení mezi 
staveništ�m a stavební parcelou �. 1053 bude využito stávající. Další využité stávající oplocení je mezi 
staveništ�m a parcelou �. 167/93. Oplocení je zde napojeno na vjezdovou bráno. Oplocení dosahuje výšky 
1,8 m. 

Deponie vykopané zeminy p	i snižování pracovní úrovn� v suterénním prostoru bude na nezastav�né �ásti 
pozemku investora. Na vykopanou zeminu nejsou kladeny nároky na ochranu p	ed znehodnocením, 
jelikož zemina bude odvážena na skládku. Vykopaná zemina bude ukládána do kontejneru a odvážena na 
skládku. 

2. VÝZNAMNÉ SÍT� TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

P	ed zahájením veškerých prací budou vyty�eny inženýrské sít� vyskytující se na staveništi. Vyty�ení 
bude provedeno na základ� objednávky stavebníka, kde jednotlivý odpov�dní zástupci majitel� sítí 
vyty�ení provedou.  P	es pozemek staveništ� vedou sít�: deš�ové a splaškové kanalizace, vodovodní 
p	ípojka pitné vody, sd�lovací vedení. Sít� jsou vyzna�eny ve výkresy za	ízení staveništ� (situace). P	es 
staveništ� nevedou sít� plynovodu, teplovodu, horkovodu, sd�lovacího vedení UPC a silového vedení. 
Pro 	ešený objekt �p. 745 (parcelním �íslem 848/1) jsou sít� nevedoucí p	es staveništ� napojeny z ulice 
Resslova na severovýchodní stran� objektu. Pro do�asný objekt �p. 890 (parcelním �íslem 1004) jsou sít�
nevedoucí p	es staveništ� napojeny z pozemku (parcelním �íslem 167/114; vedeno v katastru nemovitostí 
jako ostatní komunikace) na jihovýchodní stran� objektu. 

3. NAPOJENÍ STAVBY NA ZDROJE VODY, ELEKT�INY, 

ODVODN�NÍ STAVENIŠT�  

Pitná voda pro staveništní provozu bude zajišt�na z objektu �.p. 890 (vlastník objektu je stavebník). 

Pro pot	eby vody a elektrické energie budou využity stávající instalace z objektu �.p. 890. elektrická 
energie bude s napojením na staveništní elektrom�rový rozvad�� HM 422 / FI / EL s pojistnou sk	íní. 
Z n�ho se pak rozvede p	íslušn� upravená staveništní elektroinstala�ní sí�.  
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Napájecí body elekt	iny a vody jsou vyzna�eny v situaci ZOV. 

WC pro staveništní provoz bude 	ešen osazením mobilních ekologických záchodk� v rámci výstavby 
sociální a hygienické �ásti za	ízení staveništ�. 

Plochy na staveništi ur�ené pro mokré �išt�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod
ovacím 
žlabem p	es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve	ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit. Kanaliza�ní šachty je vyzna�ená ve výkresu za	ízení 
staveništ� (situace). 

4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

T�ETÍCH OSOB, V�ETN� NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S 

OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

K zajišt�ní ochrany práv t	etích osob (vlastník� sousedních pozemk�) a k zajišt�ní pr�b�žného provozu 
na ve	ejných komunikacích, budou všechny práce spojené s tryskovou injektáží a sanací dolní stavby 
probíhat na pozemku stavebníka (investora). Vozidla vyjížd�jící ze staveništ� na ve	ejnou komunikaci 
budou �išt�na, aby se zamezilo zne�išt�ní komunikace blátem ze staveništ�. Provoz na stavb� bude 
probíhat od 7 hodiny ranní do 17 hodiny ve�erní. Okolí stavby nesmí být narušováno, v dob� kdy je 
vyhlášen no�ní klid!  

Ob� využívané brány jsou uzamykatelné. Na bránách budou umíst�ny cedule se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Pohyb t	etích osob po staveništi bude upraven zna�kami s výstrahou: „POZOR 
STAVENIŠT�, NEBEZPE�Í ÚRAZU“. Zna�ky budou umíst�ny na vstupech do prostor� staveništ�

Úpravy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientací není nutné stanovovat. 

5. USPO�ÁDÁNÍ A BEZPE�NOST STAVENIŠT� Z HLEDISKA 

OCHRANY VE�EJNÝCH ZÁJM�

P	i realizaci je nutné dodržovat platné bezpe�nostní p	edpisy a p	íslušná technologická pravidla a 
proškolit v tomto smyslu pracovníky podílejí se na stavebních pracích. V bu
ce stavbyvedoucího budou 
viditeln� vyv�šena telefonní �ísla hasi��, záchranné služby, vodáren, V�E, plynáren, správc� kabelových 
sítí, policie a odpov�dných pracovník� investora. 

P	i stavb� je nutné dodržovat bezpe�nostní p	edpisy, platné �SN a p	ípadná na	ízení, vyplývající 
z provozu mechanizace a technických pom�cek. Veškeré zdroje nebezpe�í a bezpe�nostní za	ízení nutno 
ozna�it ve shod� s p	íslušnými normami. Musí být dodržen zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce a zákon 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p	i práci. 
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6. �EŠENÍ ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� V�ETN� VYUŽITÍ NOVÝCH A 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKT�

Velká �ást organizace staveništního provozu se bude odvíjet od vnit	ní organizaci vybrané stavební firmy. 

V rámci za	ízení staveništ� bude umíst�n skladovací kontejner SK 20 – 2DT, bu
ka stavbyvedoucího 
OK08, dva mobilní ekologické záchodky, které se budou pr�b�žn� vyváženy na �istírnu odpadních vod.  

Objekt �.p. 890 bude využívat pro pot	eby pracovník�. V objektu se nachází umývárna, šatna, WC a 
místnost ur�ená ke stravování. Umývárna je vybavena dv�ma sprchami a �ty	mi umyvadly 

7. POPIS STAVEB ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� VYŽADUJÍCÍCH 

OHLÁŠENÍ 

Pro za	ízení staveništ� nebudou budovány žádné objekty za	ízení staveništ� vyžadující ohlášení stavby. 

8. STANOVENÍ PODMÍNEK Z HLEDISKA BEZPE�NOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

P�I PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠT�NÍ 

DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P�I 

PRÁCI 

8.1 Obecné požadavky na pln	ní BOZP 

Provád�né práce se budou 	ídit níže uvedenými podmínkami a dokumentem BOZP. 

Všichni pracovníci podílející se na stavebních pracích musí být seznámeni s p	edpisy a technologickým 
postupem p	ed zahájením prací. Jsou povinni p	i práci používat p	edepsané ochranné pom�cky, které jsou 
stanoveny na základ� na	ízení vlády �. 495/2001 Sb.  

Další p�edpisy: 
• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p	i práci na staveništi 
• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p	i 

nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p	i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost	edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj� a technických 

za	ízení, p	ístroj� a ná	adí 
  
Kvalita materiál� a p	edepsané postupy prací musí být p	esn� dodržovány.  

Za snížené viditelnosti musí být pro práci zajišt�no dostate�né osv�tlení. U všech vjezd� a vstup� musí 
být zajišt�no ozna�ení bezpe�nostními zna�kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám dle Na	ízení 
vlády �. 11/2002 Sb.  
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8.2 Povinnosti pracovník� na stavb	

Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být proškoleni o bezpe�nosti práce na staveništi a budou seznámeni 
s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky p	i provád�ní jednotlivých 
prací. Souhlas s dodržením všech p	edpis� potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
• dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a za	ízení, používat ná	adí a pom�cky, které jim byly p	id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
• nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a požárních za	ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
• dodržovat bezpe�nostní ozna�ení, výstražné signály a upozorn�ní,
• dodržovat pokyny pov�	ených osob pro 	ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
• provád�t práci na u�eném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka (výjimkou je naléhavý d�vod nap	.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpov�dnému pracovníkovi.

Na technických za	ízeních, která p	edstavují zvýšení ohrožení života a zdraví zam�stnanc�, jedná-li se o 
jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a �innosti samostatn� vykonávat a 
samostatn� je obsluhovat jen zvláš� odborn� zp�sobilí zam�stnanci. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo zp�sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za	ízení, p	ípadn� p	íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p	erušit práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
pracovníkovi. Dále podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohroženy. P	i p	erušení práce je nutno provést nezbytná opat	ení k ochran� zdraví a majetku a musí být o 
tom vyhotoven zápis. 

Všichni pracovníci rekonstrukce bytového domu v Hradci Králové musí být zdravotn� a odborn�
zp�sobilí pro výkon jednotlivých prací.  

Pro všechny pracovníky je zakázáno požívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P	i porušení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveništ�. Podobn� též [3]. 

9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ VE 

VÝSTAVB�

Staveništ� se nachází v m�stské památkové zón�, ale nejsou na n�j kladeny speciální požadavky. 
Staveništ� by m�lo být zajišt�no proti ší	ení hluku a zne�iš�ování. Odpad vzniklý b�hem výstavby bude 
t	íd�n a následn� likvidován, odvážen na skládku odpadu nebo k recyklaci. Zárove
 musí být zajišt�na 
p	ípadná ochrana p	i úniku nebezpe�ných látek a nebezpe�ných chemikálií. Vše bude provád�no 
v souladu se zákonem. 

9.1 Snižování staveništního hluku 

Staveništ� se nachází v zastav�né oblasti, je tedy nutné v souvislosti s výstavbou snižování staveništní 
hladiny hluku. Toto opat	ení se týká p	evážn� prací na základových konstrukcích. Navržená strojní 
mechanizace bude pravideln� kontrolována, zda motory stoj�, které nevykonávají žádnou �innost, voln�
neb�ží. Hlu�né stavební práce budou omezeny pracovní dobou od 7:00 – 17:00 hod. v pracovních dnech. 
O svátcích a dnech pracovního klidu jsou tyto práce na staveništi zakázány.  
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9.2 Ochrana proti zne�iš	ování ovzduší 

9.2.1 Chemické �ástice 

- kontrola emisí 
- výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k p	et�žování strojní mechanizace 

9.2.2 Prašné �ástice 

Nadm�rná vlhkost bude opatrnou manipulací, dostate�ným vlh�ením a okamžitou odvážkou prašných 
materiál� ze staveništ�. 

9.3 Ochrana proti zne�išt	ní ve�ejných komunikací 

Aby ve	ejná komunikace nebyla zne�išt�na, je nutné dodržovat daná opat	ení. Tato opat	ení zahrnují 
p	edevším dostate�né �išt�ní vozidel a strojní mechanizace p	ed výjezdem ze staveništ� a možnost �išt�ní 
obuvi pracovník�. Pr�b�žn� budou smívány i ne�istoty z mimostaveništní komunikace. 

9.4 Ochrana p�ed zne�išt�ním povrchových a podzemních vod 

Plochy na staveništi ur�ené pro mokré �išt�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod
ovacím 
žlabem p	es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve	ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit.  

9.5 Nakládání s odpady 

Veškeré odpady a manipulace s nimi budou provád�ny dle p	íslušné kategorie: 

O – Ostatní + komunální odpad 
N – Nebezpe�ný odpad 

S odpady kategorie „N“ musí být nakládáno v souladu s na	ízením vlády �R 383/2001 Sb., 
v odpovídajících nádobách a obalech ozna�eným identifika�ním listem odpadu, kde bude uveden i postup 
v p	ípad� havárie.  

Tabulka vznikajících odpad� je uvedená v �ásti „BOZP A EKOLOGIE“ pod bodem 6.6 Odpady vzniklé 
p	i provád�ní stavby 

Dále musejí být dodržovány p�edpisy z hlediska ochrany životního prost�edí: 

• P	edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�
• P	edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prost	edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad� a postup p	i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog 
odpad�) 

• P	edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv� na životní prost	edí 

10. ORIENTA�NÍ LH�TY VÝSTAVBY A P�EHLED ROZHODUJÍCÍCH 

DÍL�ÍCH TERMÍN�

P	edpokládané zahájení stavby:   2. Dubna 2012 
P	edpokládané dokon�ení stavby:                 2. Srpna 2012 
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1. STROJE A ZA�ÍZENÍ 

1.1 Trysková injektáž 

1.1.1 Automatické míchací centrum Tecniwell TWN 30 

Zp�sob použití: Automatické míchací centrum 
bude využito p�i podchycování 
základových konstrukcí bytového 
domu metodou tryskové injektáže. 
V automatickém míchacím centru 
bude p�ipravována injek�ní sm�s 
pro tryskání. 

      Doba použití:  Od  4.4. 2012 do 12.4.2012 
     

Technické parametry: 

Typ TWM 30  
Výrobce Tecniwell Itálie 
Výrobní kapacita 30 m3/h 
Objem mícha�ky 2,0 m3

Objem pomalob�žná mícha�ka 4,0 m3

Maximální p�íkon 23 kW 
Hmotnost 6 000 kg 

1.1.2 Vysokotlaké �erpadlo Tecniwell TW 600 

Zp�sob použití: Vysokotlaké �erpadlo zajistí 
dopravu p�ipravené injek�ní sm�si 
k místu provád�ní a zajistí 
pot�ebný tlak k tryskání ur�ité 
metody. 

       
      Doba použití: Od  4.4. 2012 do 12.4.2012 

Technické parametry: 

Typ TW 600  
Výrobce Tecniwell Itálie  
Provozní tlak 90 Mpa 
�erpané množství 700 l/min  
Hmotnost 10 600 kg 
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1.1.3 Tlakový zásobník cementu Tecniwell TW SILO 33T 

Zp�sob použití: V tlakovém zásobníku bude 
skladován cement pot�ebný 
k tryskání injek�ní sm�si. Ze 
zásobníku bude dopravován do 
Automatického míchacího centra. 

      
      Doba použití: Od  4.4. 2012 do 12.4.2012 

      Poznámka: Tlakový zásobník cementu bude  
        umíst�n nad automatickým  
        míchacím centrem a bude upevn�n 
        šrouby proti posunu. Pro obsluhu  
        tlakového zásobníku cementu bude 
        využit stavební žeb�ík délky 3 m, 
žeb�ík bude v horní �ásti upevn�n, aby se zamezilo jeho nestability a p�ípadnému pádu pracovníka 
zajiš�ující obsluhu zásobníku. 

Technické parametry: 

Typ TW SILO 33T 
Výrobce Tecniwell Itálie 
Užitkový objem 33 m3

Pracovní tlak 0,1 MPa
Maximální hodinová kapacita 60 m3

Elektrický motor 11 kW 
Hmotnost prázdného 5 600 kg 
Hmotnost plného 38 600 kg 
Ší�ka 2 438 mm 
Délka 6 055 mm 
Výška 2 896 mm 

1.1.4 Kalové �erpadlo Honda WT 20 XK3 

Zp�sob použití:  Kalové �erpadlo bude využito pro 
�erpání vyplavovaného materiálu 
z vrtu p�i provád�ní (tzv. 
vyplavenka). Bude �erpat ze 
záchytných kanálk� u obvodových 
zdí do usazovací jímky. 

       
      Doba použití: Od  4.4. 2012 do 12.4.2012 

Technické parametry: 

Maximální pr�tok: 710 l/min 
Maximální sací hloubka: 8 m 
Celkový výtlak: 30 m 
Typ motoru: GX 160 
Maximální výkon motoru: 3,6 kW; 3600 ot. min 
Chlazení: vzduchem 
Rozm�ry: 620 x 460 x 465 mm 
Hmotnost: 47 kg 
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1.1.5 Velká vrtná souprava JANO HVS 397 

       

Zp�sob použití: Velká vrtná souprava bude využita pro vrtné a injek�ní práce provád�né z vn�jší strany  
  budovy. 

Doba použití: Od  4.4. 2012 do 12.4.2012

Základní informace: 

Vzty�ení lafety do pracovní polohy 
Posun lafety ve sm�ru vrtané osy 
Natá�ení lafety do boku ±18° 
Maximální ší�ka: 1600 mm 
Délka bez lafety: 3900 mm 
Váha se základním vybavením: 8000 kg 

Pohon: 

Spalovací motor  
CAT C 4.4 IOPU 97 kW 
Emise  COM 3 

Hydraulický systém: 

Regula�ní pístové �erpadlo: 0-200 l/min 
Zubové �erpadlo: 22 l/min 
Tlak v systému: Max. 250 bar 
Množství hydraulického oleje: 400 l 

Lafeta: 

Délky vrtných ty�í: 1000 mm 
P�ítlak: 50 kN 
Tah: 60 kN 
Vrtná rychlost: 0,4 m/s 
Rychloposuv do vrtu: 0,45 m/s 
Rychloposuv z vrtu: 0,45 m/s 
Délka posunu po držáku: 600 mm 

Pásový podvozek: 

Krouticí moment na jednom pásu 18 kNm 
Pojezdová rychlost max. 1,4 km/h 
Specifická plocha pás� 2x 5200 cm2 
Ší�ka pás� 330 mm 
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1.1.6 Malá vrtná souprava JANO HVS 137 

Zp�sob použití: Malá vrtná souprava bude využita pro vrtné a injek�ní práce provád�né v suterénním  
  prostoru, kde jsou stísn�né podmínky. 

Doba použití: Od  4.4. 2012 do 12.4.2012

Základní informace: 

Vzty�ení lafety do pracovní polohy 
Posun lafety ve sm�ru vrtané osy 
Natá�ení lafety do boku ±18° 
Roztahování pás� podvozku 150 mm na každou stranu 
Minimální ší�ka: 700 mm 
Maximální ší�ka: 1000 mm 
Délka v�etn� lafety bez prodloužení: 2934 mm 
Váha se základním vybavením: 1950 kg 

Pohon: 

Spalovací motor Lombargini 
Výkon dle DIN 70020: 37 kW 
Pojezdová rychlost: max. 3 km/h 

Hydraulický systém: 

Regula�ní pístové �erpadlo: 0-120 l/min 
Maximální tlak v systému: 220 bar 
Zubové �erpadlo: 24 l/min 
Tlak v systému: 220 bar 
Množství hydraulického oleje: 180 l 

Lafeta: 

Délky vrtných ty�í: 1000 mm 
P�ítlak: 50 kN 
Tah: 50 kN 
Vrtná rychlost: 0,2 m/s 
Rychloposuv do vrtu: 0,25 m/s 
Rychloposuv z vrtu: 0,25 m/s 
Délka posunu po držáku: 600 mm 



78 

1.1.7 Pojízdný kompresor Atlas Copcor XRHS 396 Md 

      Zp�sob použití: Pojízdný kompresor bude využit  
        na dodávku pot�ebného vzduchu  
        p�i provád�ní tryskové injektáže. 
       
      Doba použití: Od  4.4. 2012 do 12.4. 2012 

Technické parametry: 

Typ 396 XRHS 
Výrobce Atlas Copcor Švédsko 
Provozní tlak 1,7 Mpa 
Výkon 23,5 m3/min. 
Hmotnost 4 160 kg 
Ší�ka 2 125 mm 
Délka 5 320 mm 
Výška 2 450 mm 

1.2. Bourací práce 

1.2.1 Bourací kladivo HILTI TE 1000-AVR 

Zp�sob použití: Bourací kladivo bude využito na 
bourání starého zdiva a práce tomu 
podobné. Bouracími prácemi bude 
vytvo�en pot�ebný otvor pro vjezd 
minirypadla a vrtné soupravy. 
V další �ásti bude bourací kladivo 
využito na odbourání sloup�
tryskové injektáže 

      Doba použití: Od  2.4. 2012 do 2. 4. 2012  
        (Bourací práce) 

        Od  28.5. 2012 do 29. 5. 2012  
        (Odbourávání sloup� tryskové  
        injektáže) 
Technické parametry: 

P�íkon 1600 W 
Sí�ová frekvence 50 – 60 Hz 
Hmotnost podle standartu EPTA 01/2003 11,8 kg 
Rozm�ry (d x š x v) 700 mm x 138 mm x 230 mm 
Po�et úder� p�i zatížení 32,5 Hz 
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1.3 Výkopové práce  

1.3.1 Hydraulické minirypadlo CAT 301.6 C 

Zp�sob použití: Hydraulické minirypadlo bude 
využito na snížení pracovní úrovn�
suterénního prostoru o hodnotu 0,8 
m níže k p�vodnímu stavu. Bude 
využito kv�li svým malým 
rozm�r�m. V další �ásti bude op�t 
minirypadlo využito pro snížení 
pracovní úrovn� suterénního 
prostoru. V tomto p�ípad� o 0,5 m. 

      Doba použití: Od  3.4. 2012 do 3.4. 2012         
        (1. snižování pracovní úrovn�) 

        Od  25.5. 2012 do 25.5. 2012         
        (2. snižování pracovní úrovn�) 

Technické parametry: 
Motor  

Typ Mitsubishi L3E 
Jmenovité hodnoty p�i 2400 ot/min 
Celkový výkon 14 kW 
�istý výkon 13,5 kW 

Systém oto�e 
Rychlost oto�e stroje 10,5 ot/min 
Systém otá�ení výložníku  
Doleva (bez zarážky) 90° 
Doleva (se zarážkou) 54° 
Doprava 50° 

Systém pojezdu 
Rychlost pojezdu 
Nižší rozsah 2,0 km/hod 
Vyšší rozsah  4,5 km/hod 
Tažná síla 13,5 kW 
Pro nižší rozsah� 7 kN 
Pro vyšší rozsah� 15kN 

Další parametry: 
• Hladina akustického tlaku p�sobící na obsluhu v kabin� 83 dB  

• Hmotnost s kabinou 1720 kg 

�
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Obr. 1.3.1.1: Pracovní rozsah minirypadla 

Rozm�ry: 
1. 1550 mm 
2. 3350 mm 
3. 2360 mm 
4. 2080 mm 
5. 1620 mm 
6. 3610 mm 
7. 3700 mm 
8. 1090 mm 
9. 2190 mm 
10. 1365 mm 
11. 435 mm 
12. 1575 mm 
13. 3695 mm 
14. 975 m� �

      Obr. 1.3.1.2: Vyzna�ená rozm�r� minirypadla 

P1 Hloubka p�i snižování pracovní úrovn� v suterénním prostoru o 0,5 m 
P2 Hloubka p�i snižování pracovní úrovn� v suterénním prostoru o 0,8 m 
P3 Pracovní prostor p�i snižování pracovní úrovn� o 0,8 m (2650 mm) 
P4 Pracovní prostor p�i snižování pracovní úrovn� o 0,5 m (3150 mm) 



81 

1.4. Odvoz suti a zeminy

1.4.1 Automobil DAF LF45/100 – odvoz suti 

Zp�sob použití: Automobil DAF bude využit na 
odvoz suti vybouraného starého 
cihlového zdiva. V další �ásti 
bude automobil využit na odvoz 
stavební suti vzniklý p�i 
odbourávání sloup� tryskové 
injektáže. Stavební su� bude 
odvážena na skládku.  

  
         Doba použití:    Od  2.4. 2012 do 2. 4. 2012  
           (Bourací práce) 

           Od  28.5. 2012 do 29. 5. 2012  
           (Odbourávání sloup� tryskové  
            injektáže) 

Technické parametry: 

Motor Paccar FR 4,5 litr�
Výkon 136 kW / 185 HP od 2000 ot. / min. 
Vrtání x zdvih (mm) 130 x 162 
Palivo  nafta 
Objem nádrže paliva (l) 320 
Celkový rozm�ry 6160 / 2470 / 2140 mm 
Povolené zatížení P/Z nápravy (kg) 7500/12 000 
Povolená hmotnost soupravy (kg) 12 000 

1.4.2 Automobil DAF CF85 – odvoz zeminy 

Zp�sob použití: Automobil DAF CF85 bude 
využit na odvoz vykopané 
zeminy p�i snižování pracovní 
úrovn� v suterénním prostoru o 
0,8m. Automobil bude využit i 
p�i druhém snižování pracovní 
úrovn� o 0,5m. Zemina bude 
odvážena na skládku. 

            Doba použití:      Od  3.4. 2012 do 3.4. 2012         
              (1. snižování pracovní úrovn�) 

             Od  25.5. 2012 do 25.5. 2012         
             (2. snižování pracovní úrovn�) 
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Technické parametry: 

Motor šestiválec MX340 
Vrtání x zdvih (mm) 130 x 162 
Nejv�tší výkon (kW/ot. za min) 340/1500-1900 
Objem nádrže paliva (l) 430 
Vnit�ní výška/ší�ka kabiny (mm) 2230/2110 
Povolené zatížení P/Z nápravy (kg) 7500/13 000 
Povolená hmotnost soupravy (kg) 44 000 

1.5. Chemická injektáž 

1.5.1 Kombinované kladivo TE 70-ATC 

Zp�sob použití: Kombinované kladivo bude 
využito p�i provád�ní chemické 
injektáže, kdy za pomoci 
tohoto nástroje budou 
zhotoveny vrty do stavební 
konstrukce o pr�m�ru 25 mm.  

            Doba použití:       Od  30.5. 2012 do 4.6.2012 

Technické parametry: 

Jmenovitý p�íkon 1600 W
Rozm�ry (DxŠxV) 524 x 123 x 294 mm
Jmenovité nap�tí 230 V
Hmotnost podle standardu EPTA 8.9 kg
Otá�ky naprázdno (rychlost 1) 250 ot./min.
Rozsah vrtací kapacity 12 mm - 40 mm
Otá�ky naprázdno (rychlost 2) 360 ot./min.
Optimální rozsah pr�m�ru vrtání v betonu 22 mm - 40 mm
Max. frekvence p�íklepu 2760 úder�/min.

1.5.2 Vysava� Nilfisk – ALTO Attix 751-11 

Zp�sob použití:  Vysava� Nilfisk bude využit na 
odsátí ne�istot a vzniklého 
prachu z vrtu pro chemickou 
injektáž.  

            Doba použití:       Od  30.5. 2012 do 4.6.2012 
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Technické parametry: 

Rozm�ry 605 x 580 x 970 mm
Objem nádoby 70 l
P�íkon 1400 W
Délka hadice 4 – 36 m
Délka el. kabelu 7,5 m
Nap�tí 230 V
Hmotnost 25 kg

1.6 Armování (rozp�rný rám ve výtahové šacht�) 

1.6.1 Ru�ní úhlová bruska Milwaukee AG 21 – 230 E s �ezným kotou�em 

             

Zp�sob použití: Ru�ní úhlová bruska bude využita p�i armovacích pracích. Pomocí ru�ní úhlové 
brusku budou železá�ské prvky zkracovány na pot�ebou délku. 

   
Doba použití: Od  13.6. 2012 do 13.6.2012 (armování desky výtahové šachty) 

Od  22.6. 2012 do 22.6.2012 (armování st�n výtahové šachty) 

Od  18.6. 2012 do 19.6.2012 (armování základové desky) 

Technické parametry: 

Jmenovitý p�íkon 2100 W 
Výkon 1350 W 
Max. otá�ky naprázdno  6400 min-1

Pr�m�r brusného kotou�e 230 mm 
Hmotnost podle provád�cího p�edpisu EPTA 01/2003 5,8 kg 
Hmotnost  5,1 kg 
Max. �ezná hloubka 68 mm 
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1.6.2 Ohýba�ka profil� stolní CB200 – T 

Zp�sob použití: Ohýba�ka profil� bude využita na ohýbání betoná�ské výztuže do pot�ebného tvaru. 
Bude p�ipevn�na na d�ev�ný st�l. 

   
Doba použití: Od  13.6. 2012 do 13.6.2012 (armování desky výtahové šachty) 

Od  22.6. 2012 do 22.6.2012 (armování st�n výtahové šachty) 

Od  18.6. 2012 do 19.6.2012 (armování základové desky) 

Technické parametry: 

Teleskopické rameno Délka až 90 cm 
Rozm�ry 900 x 250 x 270 mm 
Hmotnost brutto 26 kg 

1.6.3 Svá�ecí poloautomat COMPACT 154 AUTO 

Zp�sob použití:  Svá�ecí poloautomat bude 
využit na sva�ení rozp�rného 
rámu výtahové šachty.   

            Doba použití:      Od  29.5. 2012 do 29.5.2012 

Technické parametry: 

Jmenovité vstupné nap�tí 230 V 
Jmenovitá frekvence 50 Hz 
Vstupní proud p�i       I2=150 A 22,5 A 

Zdánlivý p�íkon p�i     I2=150 A 4,8 kW 

Pojistky v p�ívodu                               T 16 A 
Pr�m�ry svá�ecího drátu      0,6; 0,8 mm na 5 kg cívkách 
Hmotnost 38 kg 
Rozm�ry (délka x ší�ka x výška) 680 x 275 x 480 mm 
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1.7 Betonáž 

1.7.1 Autodomícháva� Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C 

Zp�sob použití: Autodomícháva� bude využit p�i betonáži podkladní bet. vrstvy, desky a st�n 
výtahové šachty a základové desky suterénního prostoru. 

   
Doba použití: Od  14.6. 2012 do 14.6.2012 (betonáž desky výtahové šachty) 

Od  26.6. 2012 do 26.6.2012 (betonáž st�n výtahové šachty) 
Od  9.7. 2012 do 9.7.2012 (betonáž základové desky)

Technické parametry: 
Jmenovitý objem 15 m3

Geometrický objem 21 900 l
Vodorys  14 110 l 
Stupe� pln�ní  68,5 % 
Sklon bubnu  8,5° 
Otá�ky bubnu (U/min.) 0 – 12 / 14 
P�ípojka vody U typu C 2“, adaptér voliteln�
Vodní nádrž – TV 190 / 300 / 500 / 650 
Vodní nádrž – � 190 / 300 / 500 / 650
Hmotnost nástavby (FH/SH)* 5 470 kg 
A – Délka (FH/SH)  8 458 mm 
B – Ší�ka (FH/SH) 2 400 / 2 500 mm 
C – Pr�m�r bubnu 2 300 mm 
D – Výška násypky 2 459 mm 
E – Pr�jezdová výška 2 614 mm 
F – Pomocný rám Dutý profil 160 / 80 / 10 mm 
G – P�evis 1 274 mm 
H – Výsypka výška 1 092 mm 

� = vodní �erpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5%  
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Obr. 1.7.1.1: Buben autodomíchava�e Stetter 

Obr. 1.7.1.2: Vyzna�ení rozm�r� autodomícháva�e Stettere Stetter
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1.7.2 Auto�erpadlo SCHWING Stetter S17 

Zp�sob použití: Ru�ní úhlová bruska bude využita p�i armovacích pracích. Pomocí ru�ní úhlové 
brusku budou železá�ské prvky zkracovány na pot�ebnou délku. 

   
Doba použití: Od  14.6. 2012 do 14.6.2012 (betonáž a armování desky výtahové šachty) 

Od  26.6. 2012 do 26.6.2012 (betonáž a armování st�n výtahové šachty) 

Od  9.7. 2012 do 9.7.2012 (betonáž a armování základové desky) 

Technické parametry výložník S17: 

Vertikální dosah 16,55 m 
Horizontální dosah* 13,21 m 
Skládání výložníku R 
Po�et ramen 3 
Dopravní potrubí DN 215 / DN 100 
Délka koncové hadice 3 m 
Po�et regula�ních stup�� nap�tí                     6 
Pracovní rádius  400° 
Systém zapatkování - / X** 
Zapatkovíná podp�r - p�edních 2,2 / 3,85** m  
Zapatkovíná podp�r - zadních 2,15 m 
�

* od osy oto�ení výložníku  
** závislé na podvozku a/nebo �erpací jednotce 

Technické parametry �erpací jednotky: 

Typ Pohon 
(l/min) 

Dopravní válec 
(mm) 

Hydraulický 
válec (mm) 

Po�et zdvih�
(min-1) 

Dopravované 
množství 
(m3/h)* 

Tlak 
betonu 

max. (bar.) 
P 2023 380 230 x 2000 110 / 75 19 96 85 

Sou�asn� nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  
* Maximální teoretické dopravované množství 
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Pracovní rozsah: 

Poznámka: 

Objekt má vn�jší rozm�ry 13 x 13,5 m. Pracovní dosah ruky auto�erpadla je pro dopravení betonové 
sm�si dosta�ující. 
Pro vsunutí ruky auto�erpadla, budou využity otvory v obvodovém zdivu z�ízené p�i bouracích pracích. 
Dále poslouží stávající otvory (vstup do objektu z Resslovi ulice, vstup z jihovýchodní a jihozápadní 
strany objektu). 
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1.7.3 Mechanický ponorný vibrátor PERLES 

Zp�sob použití: Mechanický ponorný vibrátor 
bude využit na hutn�ní betonové 
sm�si p�i betoná�ských prací. 

Doba použití:  Od  14.6. 2012 do 14.6.2012 
                (betonáž desky výtahové šachty) 

    Od  26.6. 2012 do 26.6.2012 
   (betonáž st�n výtahové šachty) 

    Od  9.7. 2012 do 9.7.2012 
   (betonáž základové desky) 

Technické parametry CMP: 

Motor  Univerzální jednofázový 
elektromotor 230V/50Hz 

P�íkon 2200 W
Odb�r proudu 6 A 
Otá�ky bez zatížení 16 000 
Délka x ší�ka x výška  320 mm x 130 mm x 220 mm 
Krytí  IP44 
Hmotnost  6 kg 

Technické parametry vibra�ní hlavice s ohebnými h�ídeli AM28/5: 

Hmotnost 8 kg  
Pr�m�r hlavice 28 mm
Otá�ky bez zatížení 10 000 
Vibra�ní rádius  20 cm 
Vibra�ní výkon   8 m3/h 
Odst�edivá síla 1 000 N 
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1.8 Sana�ní omítky 

1.8.1 Stavební mícha�ka Lescha EURO MIX 125 

Zp�sob použití: Stavební mícha�ka bude 
využívána p�i sanaci dolní 
stavby respektive p�i 
zhotovování maltových sm�sí 
na sana�ní omítky. 

            Doba použití:         Od  17.7. 2012 do 26.7.2012 

Technické parametry: 
Geometrický objem bubnu 130 l 
Max. objem suché sm�si 80 l
Max. objem mokré sm�si 97 l 
Výkon Motor 230v/50Hz 500 W  
Délka x ší�ka x výška  Na deset namíchání vyrobíte cca 0,7 m3

Ovládání Ovládací kolo, Litinový v�nec, Celogumová 
kola 

Hmotnost  55,5 kg 
Rozm�ry ve složeném stavu 113 x 71,5 x 133 cm 
Rozm�ry v transportním stavu 113 x 71,5 x 96 cm

1.8.2 Ru�ní míchadlo Bosch GRW 11 E 

Zp�sob použití: Ru�ní míchadlo bude 
využíváno p�i sanaci dolní 
stavby respektive p�i 
zhotovování maltových sm�sí 
na sana�ní omítky a na 
míchání barev pro malbu. 

            Doba použití:         Od  17.7. 2012 do 1.8.2012 

  
Technické parametry: 

Jmenovitý p�íkon 1150 W 
Výstupní výkon 670 W 
Hmotnost bez kabelu 4,2 kg 
Jmenovité otá�ky 280 / 640 min -1

Jmenovitý krouticí moment 17,6 / 8,4 Nm 
Max. krouticí moment 105,0 / 50,0 Nm  
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2. DOPRAVNÍ A MANIPULA�NÍ TECHNIKA 

2.1 Trysková injektáž 

2.1.1 Souprava MAN 35.400 HIAB 477 E-6 + podvalník 

Použití: Dopravní souprava s podvalníkem bude využita na p�epravu mechanizace a stroj� pot�ebných 
 pro tryskovou injektáž. Složení a p�esné položení mechanizace zajistí hydraulická ruka umíst�na 
 za kabinou �idi�e. P�ed zapo�etím prací spojených s tryskovou injektáží je pot�eba po�ítat 
 pot�ebný �as na dovoz a složení mechanizace a stroj�. Pro odvoz mechanizace a stroj� se musí 
 po�ítat s p�ípadným zpožd�ním prací. 

P�edpokládaná doba zahájení tryskové injektáže:  4.4.2012 

P�edpokládaná doba ukon�ení tryskové injektáže:  12.4.2012 

Technické parametry soupravy MAN: 

Hmotnost vozidla 8,5 t 
Výkon 400 kW 
Nosnost vozidla 26 t 
Maximální nosnost hydraulické ruky 12 t 
Maximální dosah hydraulická ruky 16,5 
Ložná plocha 6200 x 2450 + 6000 x 2550 mm 

Technické parametry podvalníku: 

Pohotovostní hmotnost 2,5 t 
Nosnost 8,0 t 
Ložná plocha 6000 x 2550 mm 
Výška 800 mm 
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2.2 Sanace dolní stavby 

2.2.1 IVECO Daily 65C17V 

Použití: Dopravní automobil IVECO Daily 65C17V bude využit na p�epravu materiál� a stroj�
pot�ebných pro provád�né práce spojené se sanací dolní stavby. Materiál a stroje budou ru�n� složeny za 
pomocí zú�astn�ných pracovník�. P�ed zapo�etím prací spojených se sanací dolní stavby je pot�eba 
po�ítat pot�ebný �as na dovoz a složení materiál� a stroj�. Pro odvoz zbylých nebo znehodnocených 
materiál� a stroj� se musí  po�ítat s p�ípadným zpožd�ním prací. 

P�edpokládaná doba zahájení sanace dolní stavby:  25.5.2012  
       (nutno po�ítat i Bourací práce 2.4 – 2.4.12) 

P�edpokládaná doba ukon�ení sanace dolní stavby:  1.8.2012 

Technické parametry: 

Hmotnost vozidla 6,5 t 
Výkon 125 kW 
Nosnost vozidla 3,64 t 
Rozm�ry 7012 x 2060 x 3025 mm 
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3. Tabulka celkového shrnutí nasazené mechanizace a doby 

jejich použití 

PRÁCE STROJ POUŽITÍ DATUM POUŽITÍ 

T
R

Y
SK

O
V

Á
 I

N
JK

E
T

Á
Ž

 

Automatické míchací 
centrum Tecniwell TWN 
30 

Automatické míchací centrum bude 
využito p�i podchycování 
základových konstrukcí bytového 
domu metodou tryskové injektáže. 
V automatickém míchacím centru 
bude p�ipravována injek�ní sm�s pro 
tryskání. 

Od  4.4. 2012 do 
12.4.2012 

Vysokotlaké �erpadlo 
Tecniwell TW 600 

Vysokotlaké �erpadlo zajistí dopravu 
p�ipravené injek�ní sm�si k místu 
provád�ní a zajistí pot�ebný tlak 
k tryskání ur�ité metody 

Od  4.4. 2012 do 
12.4.2012 

Tlakový zásobník cementu 
Tecniwell TW SILO 33T 

V tlakovém zásobníku bude 
skladován cement pot�ebný 
k tryskání injek�ní sm�si. Ze 
zásobníku bude dopravován do 
Automatického míchacího centra. 

Od  4.4. 2012 do 
12.4.2012 

Kalové �erpadlo Honda 
WT 20 XK3 

Kalové �erpadlo bude využito pro 
�erpání vyplavovaného materiálu 
z vrtu p�i provád�ní (tzv. 
vyplavenka). Bude �erpat ze 
záchytných kanálk� u obvodových 
zdí do usazovací jímky. 

Od  4.4. 2012 do 
12.4.2012 

Velká vrtná souprava 
JANO HVS 397 

Velká vrtná souprava bude využita 
pro vrtné a injek�ní práce provád�né 
z vn�jší strany budovy. 

Od  4.4. 2012 do 
12.4.2012

Malá vrtná souprava 
JANO HVS 137 

Malá vrtná souprava bude využita 
pro vrtné a injek�ní práce provád�né 
v suterénním prostoru, kde jsou 
stísn�né podmínky. 

Od  4.4. 2012 do 
12.4.2012 

Pojízdný kompresor Atlas 
Copcor XRHS 396 Md 

Pojízdný kompresor bude využit na 
dodávku pot�ebného vzduchu p�i 
provád�ní tryskové injektáže. 

Od  4.4. 2012 do 
12.4.2012 

B
O

U
R

A
C

Í 
P

R
Á

C
E

 

Bourací kladivo HILTI TE 
1000-AVR 

Bourací kladivo bude využito na 
bourání starého zdiva a práce tomu 
podobné. Bouracími prácemi bude 
vytvo�en pot�ebný otvor pro vjezd 
minirypadla a vrtné soupravy. V další 
�ásti bude bourací kladivo využito na 
odbourání sloup� tryskové injektáže 

Od  2.4. 2012 do 
2.4.2012   
(Bourací práce) 

Od  28.5. 2012 do 
29.5.2012   
(Odbourávání sloup�
tryskové injektáže) 

V
Ý

K
O

P
O

V
É

 
P

R
Á

C
E

 

Hydraulické minirypadlo 
CAT 301.6 C 

Hydraulické minirypadlo bude 
využito na snížení pracovní úrovn�
suterénního prostoru o hodnotu 0,8 m 
níže k p�vodnímu stavu. Bude 
využito kv�li svým malým 
rozm�r�m. V další �ásti bude op�t 
minirypadlo využito pro snížení 
pracovní úrovn� suterénního 
prostoru. V tomto p�ípad� o 0,5 m. 

Od  3.4. 2012 do 
3.4.2012       
(1. snižování pracovní 
úrovn�) 

Od  25.5. 2012 do 
25.5. 2012         
(2. snižování pracovní 
úrovn�) 
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O
D

V
O

Z
 

ST
A

V
E

B
N

Í 
SU

T
I Automobil DAF LF45/100  Automobil DAF bude využit na 

odvoz suti vybouraného starého 
cihlového zdiva. V další �ásti bude 
automobil využit na odvoz stavební 
suti vzniklý p�i odbourávání sloup�
tryskové injektáže. Stavební su� bude 
odvážena na skládku. 

Od  2.4. 2012 do 2. 4. 
2012  
(Bourací práce) 

 Od  28.5. 2012 do 29. 
5. 2012   
(Odbourávání sloup�
tryskové injektáže) 

O
D

V
O

Z
 Z

E
M

IN
Y

 Automobil DAF CF85 Automobil DAF CF85 bude využit 
na odvoz vykopané zeminy p�i 
snižování pracovní úrovn�
v suterénním prostoru o 0,8m. 
Automobil bude využit i p�i druhém 
snižování pracovní úrovn� o 0,5m. 
Zemina bude odvážena na skládku. 

Od  3.4. 2012 do 3.4. 
2012         
(1. snižování pracovní 
úrovn�) 

Od  25.5. 2012 do 
25.5. 2012         
(2. snižování pracovní 
úrovn�) 

C
H

E
M

IC
K

Á
 

IN
JE

K
T

Á
Ž

 

Kombinované kladivo TE 
70-ATC 

Kombinované kladivo bude využito 
p�i provád�ní chemické injektáže, 
kdy za pomoci tohoto nástroje budou 
zhotoveny vrty do stavební 
konstrukce o pr�m�ru 25 mm. 

Od  30.5. 2012 do 
4.6.2012 

Vysava� Nilfisk – ALTO 
Attix 751-11 

Vysava� Nilfisk bude využit na 
odsátí ne�istot a vzniklého prachu 
z vrtu pro chemickou injektáž 

Od  30.5. 2012 do 
4.6.2012 

A
R

M
O

V
Á

N
Í 

Ru�ní úhlová bruska 
Milwaukee AG 21 – 230 E 
s �ezným kotou�em 

Ru�ní úhlová bruska bude využita p�i 
armovacích pracích. Pomocí ru�ní 
úhlové brusku budou železá�ské 
prvky zkracovány na pot�ebou délku. 

Od  13.6. 2012 do 
13.6.2012 (betonáž a 
armování desky 
výtahové šachty) 

Od  22.6. 2012 do 
22.6.2012 (betonáž a 
armování st�n 
výtahové šachty) 

Od  18.6. 2012 do 
19.6.2012 (betonáž a 
armování základové 
desky) 

Ohýba�ka profil� stolní 
CB200 – T 

Ohýba�ka profil� bude využita na 
ohýbání betoná�ské výztuže do 
pot�ebného tvaru. Bude p�ipevn�na 
na d�ev�ný st�l. 

Svá�ecí poloautomat 
COMPACT 154 AUTO 

Svá�ecí poloautomat bude využit na 
sva�ení rozp�rného rámu výtahové 
šachty.  

Od  29.5. 2012 do 
29.5.2012 

B
E

T
O

N
Á

Ž
 

Autodomícháva� Stetter, 
výrobní �ada BASIC LINE 
AM15 C 

Autodomícháva� bude využit p�i 
betonáži podkladní bet. vrstvy, desky 
a st�n výtahové šachty a základové 
desky suterénního prostoru. 

Od  14.6. 2012 do 
14.6.2012 (betonáž 
desky výtahové 
šachty) 

Od  26.6. 2012 do 
26.6.2012 (betonáž 
st�n výtahové šachty) 

Od  9.7. 2012 do 
9.7.2012 (betonáž 
základové desky) 

Auto�erpadlo SCHWING 
Stetter S17 

Ru�ní úhlová bruska bude využita p�i 
armovacích pracích. Pomocí ru�ní 
úhlové brusku budou železá�ské 
prvky zkracovány na pot�ebou délku. 

Mechanický ponorný 
vibrátor PERLES 

Mechanický ponorný vibrátor bude 
využit na hutn�ní betonové sm�si p�i 
betoná�ských prací. 
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Stavební mícha�ka Lescha 
EURO MIX 125 

Stavební mícha�ka bude využívána 
p�i sanaci dolní stavby respektive p�i 
zhotovování maltových sm�sí na 
sana�ní omítky  

Od  17.7. 2012 do 
26.7.2012 

Ru�ní míchadlo Bosch 
GRW 11 E 

Ru�ní míchadlo bude využíváno p�i 
sanaci dolní stavby respektive p�i 
zhotovování maltových sm�sí na 
sana�ní omítky. 

Od  17.7. 2012 do 
1.8.2012 

D
O

P
R

A
V

N
Í 

A
 M

A
N

IP
U

L
A
�

N
Í 

T
E

C
H

N
IK
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Souprava MAN 35.400 
HIAB 477 E-6 + podvalník 

Dopravní souprava s podvalníkem 
bude využita na p�epravu 
mechanizace a stroj� pot�ebných pro 
tryskovou injektáž. Složení a p�esné 
položení mechanizace zajistí 
hydraulická ruka umíst�na za 
kabinou �idi�e. P�ed zapo�etím prací 
spojených s tryskovou injektáží je 
pot�eba po�ítat  pot�ebný �as na 
dovoz a složení mechanizace a stroj�. 
Pro odvoz mechanizace a stroj� se 
musí po�ítat s p�ípadným zpožd�ním 
prací. 

P�edpokládaná doba 
zahájení tryskové 
injektáže:
4.4.2012 

P�edpokládaná doba 
ukon�ení tryskové 
injektáže: 
12.4.2012 

IVECO Daily 65C17V Dopravní automobil IVECO Daily 
65C17V bude využit na p�epravu 
materiál� a stroj� pot�ebných pro 
provád�né práce spojené se sanací 
dolní stavby. Materiál a stroje budou 
ru�n� složeny za pomocí 
zú�astn�ných pracovník�. P�ed 
zapo�etím prací spojených se sanací 
dolní stavby je pot�eba po�ítat 
pot�ebný �as na dovoz a složení 
materiál� a stroj�. Pro odvoz zbylých 
nebo znehodnocených materiál� a 
stroj� se musí  po�ítat s p�ípadným 
zpožd�ním prací. 

P�edpokládaná doba 
zahájení sanace dolní 
stavby:
25.5.2012  
(nutno po�ítat i 
Bourací práce 2.4 – 
2.4.12) 

P�edpokládaná doba 
ukon�ení sanace dolní 
stavby:  
1.8.2012 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Stávající d�m se nachází na vnit�ní stran� druhého silni�ního okruhu v Hradci králové na pravém b�ehu 
�eky Labe v blízkosti Labského mostu v památkov� chrán�ném území. Jedná se o objekt �p. 745 
v Resslov� ulici o parcelním �ísle 848/1 v m�stské zástavb�. K objektu na jedné stran� p�iléhá sousední 
�ty�podlažní d�m �p. 935 o parcelním �ísle 1053 a na druhé stran� je proluka.  

Stávající objekt �p. 745 má t�i nadzemní podlaží, jedno polozapušt�né podzemní podlaží a p�dní prostor 
pod šikmo pultovou st�echou na stran� do ulice a pod plochou st�echou na stran� dvora. Sousední 
�ty�podlažní d�m �p. 935 má polozapušt�né podzemní podlaží, �ty�i nadzemní podlaží a plochou st�echu. 

Svislé konstrukce objektu jsou zd�né z cihel, vodorovné konstrukce jsou železobetonové a d�ev�né. 
Objekt je založen na betonovém pásu, pouze st�na se sousedícím objektem je založena na cihelném 
základu. P�dorysný tvar objektu tvo�í obdélník o rozm�rech 13,0 x 13,5 metr� s p�edsazeným schodišt�m 
sm�rem do dvora. Konstruk�ní výška nadzemních podlaží je 3,500 metr�. 

Objekt bude rekonstruován pro ú�ely zdravotnických služeb. Stavba bude realizována ve dvou �asov�
odd�lených etapách. V první etap� se rekonstrukcí rozumí stavební úpravy stávajícího objektu a jeho 
nástavba o dv� podlaží na stran� do ulice a o t�i podlaží na stran� do dvora. V druhé etap� bude 
k p�vodnímu domu p�istaven nový objekt, který vyplní celou stávající proluku. Tento objekt bude mít 
šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží.  

V plánované �ásti nástavby budou obvodové nosné st�ny vyzd�ny z cihelných blok� Porotherm 44 P+D a 
st�edová nosná st�na vyzd�na z cihelného bloku Porotherm 30 P+D. Stropní konstrukce nástavby budou 
tvo�eny keramickým stropem Porotherm (cihelné vložky Miako a keramobetonové stropní nosníky).  
Stávající d�ev�né stropní konstrukce budou nahrazeny ocelovými. Výškové úrovn� nadzemních podlaží 
se navrženými stavebními úpravami nem�ní. Podlaha v podzemním podlaží bude prohloubena na relativní 
kótu -2,260 (0,000 je úrove	 vstupu do schodišt�), t. j. asi o 0,800m níže proti p�vodnímu stavu.   

V míst� stavby byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum, na jehož základ� jsou navrženy tryskové 
injektáže a posudek z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budovy. Dále byl proveden mapový 
podklad s výškopisnými a polohopisnými údaji. Základovou spáru tvo�í fluviální št�rkopísky labské 
údolní terasy. Hladina podzemní vody je m�lko pod úrovní terénu na kót� 228 m n. m. Podzemní voda 
vykazuje chemismus s vysoce agresivními ú�inky na stavební konstrukce vlivem CO2. Podle �SN EN 
206-1 �adíme vodu do nízkoagresivního prost�edí XA1. [1] 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se navrženými úpravami nem�ní. Objekt je p�ístupný 
z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo�í asfaltový povrch. Další 
p�ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je zde 
nezpevn�ný. 

Stavba je realizována na pozemku, uvedený v katastru nemovitostí, jako stavební parcela. Celá plocha je 
využita jako staveništ�. Vým�ra pozemk� 848/1 a 1004 má zhruba vým�ru 890 m2. 

1.1 Zadání stavby 

Zadání stavby je provést podchycení základ� tryskovou injektáží za cílem zvýšení únosnosti svávajících 
základových konstrukcí. Podchycení stávajících základových konstrukcí sloup� tryskové injektáže o 
pr�m�ru 0,6 m bude provedeno za pomocí jednofázového systému metody M1. Pr�m�ry sloup� 0,8 m a 
1,2m budou provedeny dvoufázovým vodním systémem metodou M2.  
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1.2 Bližší informace k zadání stavby 

TRYSKOVÁ INJKETÁŽ: 

S ohledem na plánovanou nadstavbu (stávající základová spára bude p�itížena plánovanými dv�ma patry), 
s ohledem na navržené prohloubení suterénu cca o 0,8 m a plánovanou suterénní dvorní p�ístavbu, bude 
stávající objekt podchycen tryskovou injektáží. 

Podchycení stávajícího objektu bude provedeno pod nosným zdivem pilí�i tryskové injektáže o pr�m�ru 
0,6 a 1,0 m. P�i návrhu tryskové injektáže nutno p�edpokládat úrove	 základové spáry objektu cca 0,5 – 
0,6 m pod úrovní výkopu pro podlahu v suterénu objektu. 

Pata pilí�� tryskové injektáže pod obvodovými st�nami na rozhraní s budoucí dvorní p�ístavbou (v 
prostoru dvorního traktu) bude posunuta na úrove	 – 8,6 m pod základovou spáru stávajícího objektu. 
Tyto pilí�e budou prodlouženy (cca 6m pod základovou spáru) z d�vodu vytvo�ení nepropustné st�ny po 
obvodu plánované dvorní p�ístavby. Vytvo�ená t�snící st�ny nebude zaklesnuta do nepropustného podloží 
(t�snící st�na pouze usnadní �erpání podzemní vody z prostoru stavební jámy pro budoucí dvorní 
p�ístavbu). 
  
Pilí�e tryskové injektáže budou provedeny vn� (z úrovn� stávajícího dvora) i uvnit� objektu z úrovn�
suterénního prostoru, kde je pracovní úrove	 na kót� -2,15 m (228,9 m n. m.) 

Základová spára objektu bude ov��ena b�hem vrtných prací. Vrty budou provedeny podél základ�
objektu. Pilí�e tryskové injektáže budou vetknuty do vrstev pís�itých št�rk�. 

VÝTAHOVÁ ŠACHTA: 

Z d�vod� vysoké hladiny podzemní vody bude navržená výtahová šachta ut�sn�na (st�ny a dno šachty) 
pomocí pilí�� tryskové injektáže o pr�m�ru 0,6 a 1,2 m. Šachta bude rozep�ena pomocí ocelového rámu 
sva�eného z I 240. Ocelový rám bude zajišt�n do drážky v tryskové injektáži. V drážce bude zabetonován 
betonem jakosti C 13/20.Ocelový rám nesmí zasáhnout do profilu výtahové šachty. (dle skute�ného 
provedení z r. 2006) 

- p�ipomínky k zaseknutí ocelového profilu I 240 do drážky – zaseknutím ocelového profilu I 240 do 
drážky vznikne pro sloup tryskové injektáže pr�m�ru 600 mm zna�né oslabení. Mohlo by dojít 
k deformaci horní �ásti sloupu, kde se oslabení nachází. Ocelový rozp�rný rám má sloužit jako 
stabiliza�ní rozp�rná konstrukce k zachycení šikmých zemních tlak�, hydrostatického a 
hydrodynamického tlaku na st�nu výtahové šachty tvo�enou sloupy tryskové injektáže pr�m�ru 600 mm.  

- Alternativní �ešení:  
- zvýšit pr�m�r sloupu pro st�nu výtahové šachty na min. 800 mm 
- zhotovit dv� �ady sloup� o pr�m�ru 600 mm 

Dle skute�ného pr�b�hu základové spáry nosných st�n stávajícího objektu budou pr�b�žn� upraveny 
délky jednotlivých pilí�� tryskové injektáže s tím, že pata z�stane dle projektu a hlava sloup� musí být 
v kontaktu s plochou základ�

Tryskovou injektáží bude rovn�ž �áste�n� zpevn�no výše uvedené základové zdivo. Tlak a množství 
injek�ní sm�si, p�i provád�ní tryskové injektáže základovým zdivem, bude upraven na základ�
skute�ného stavu základového zdiva  

Skute�ná úrove	 základové spáry objektu musí být známa p�ed provád�ními vrtných prací. Nebude-li tak, 
nesmí se vrtné práce zapo�ít. Úrove	 základové spáry bude p�ed provád�ním vrtných prací ov��ena. 
Odlišnosti úrovn� základové spáry od projektové dokumentace se musí projednat s projektantem, který 
vzniklou situaci posoudí a navrhne opat�ení, jak se bude v pracích postupovat. 
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1.3 Geologické pom�ry 

(viz. p�íloha SVO� Geologický profil, Schematický geologický profil) 
Pr�zkumný vrt V – 101 

�SN 
Hloubka ��� Popis vrstev 731001 733050 
0,00 – 0,80 Písek Šedohn�dý, p�evážn� st�edohn�dý, st�edn� ulehlý, 

mokrý, s odbnými štr�íky do 20% do 10mm 
SP 2 

0,80 – 1,30 Št�r�íky drobné 50% do 20 mm, ojedin�le do 30 mm, 
s pískem hrubým, st�edn� ulehlým, zvodn�lým, 
velmi slab� hlinitým 

GF – SF 2 

1,30 – 1,80 Písek Šedohn�dý, slab� hlinitý, st�edn� ulehlý, 
zvodn�lý, se št�r�íky 20-30% do 30 mm, 
s ojedin�lými uhlíky (�erné d�evo) 

SF 2 

1,80 – 3,50 Št�r�íky 60% do 40 mm, ulehlé, zvodn�lé, s výplní písku 
šedohnedého, velmislab� hlinitého 

GF – GP 2 

3,50 – 4,00 Písek Šedohn�dý, p�evážn� st�edozrnný, st�edn� ulehlý, 
zvodn�lý, slab� hlinitý, se št�r�íky polymiktními 
20% do 30 mm 

S – F 2 

Šterkopísková terasa 

Pr�zkumný vrt V – 102 

�SN 
Hloubka ��� Popis vrstev 731001 733050 
0,00 – 0,50 Písek hn�dý,st�edohn�dý, stejnozrnný, mokrý, st�edn�

ulehlý, se št�níky 10% do 10 mm 
SP 2 

0,50 – 1,20 Písek Hn�dý, p�evážn� hrubozrnný, zvodn�lý, st�edn�
ulehlý, se št�r�íky 30% do 15 mm 

SW 2 

1,20 – 2,00 Písek šedohn�dý, p�evážn� hrubozrnný, zvodn�lý, se 
št�r�íky 40% do 40 mm, st�edn� ulehlý 

SW 2 

2,00 – 3,60 Št�r�íky drobné 60-70% do 30 mm, zvodn�lé, ulehlé, 
s výplní písku hrubozrnného, slab� hlinitého 

G –F  2 

3,60 – 4,00 Písek šedohn�dý, p�evážn� hrubozrnný, slab� hlinitý, 
st�edn� ulehlý, zvodn�lý, se št�r�íky 30% do 30 
mm 

S – F 2 

Šterkopísková terasa 

Pr�zkumný vrt V – 103  

�SN 
Hloubka ��� Popis vrstev 731001 733050 
0,00 – 0,40 Písek hn�dý, p�evážn� st�edn�zrnný, slab� hlinitý, 

mokrý, st�edn� ulehlý, se št�níky 10% do 10 mm 
SF 2 

0,40 – 1,00 Písek hn�došedý, p�evážn� hrubozrnný, slab� hlinitý, 
st�edn� ulehlý, se št�r�íky 20% do 20 mm 

SF 2 

1,00 – 1,60 Št�r�íky 50% do 40 mm, st�edn� ulehlý, siln� zvodn�lé, 
s pískem hrubozrnným 

SW - GP 2 

1,60 – 2,70 Št�r�íky 50% do 40 mm, st�edn� ulehlé, zvodn�lé, 
s pískem, slab� hlinitým, šedohn�dým 

SF - GF  2 

2,70 – 3,50 Št�r�íky 50% do 30 mm, st�edn� ulehlé až ulehlé, 
zvodn�lé, s pískem hn�dým, slab� hlinitým 

SF 2 

3,50 – 4,00 Písek Šedohn�dý, slab� hlinitý, ulehlý, zvodn�lý, se 
št�rky 20-30% do 40 mm 

SF 2 

Šterkopísková terasa 
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Nejd�ležit�jší poznatky k charakteru základové p�dy: 
Geomechanické parametry št�rkopís�ité základové p�dy jsou ovlivn�ny zrnitostním složením, ulehlostí a 
výskytem podzemní vody. 

Svrchní vrstva št�rkopísk� (cca 0,5 – 1,0 m po základovou spárou) je tvo�ena v�tšinou špatn� zrn�nými 
písky t�. SP (S2) podle �SN 731001, s nevýznamnou št�rkovou p�ím�sí. Zeminy jsou ve st�edn� ulehlém 
stavu (odhadem Id = 0,4 – 0,5). Hladina podzemní vody se objevuje cca 0,5 m pod základovou spárou. 
Pr�m�rnou hladinou podzemní vody (HPV) m�žeme uvažovat na kót� 228,30 m n. m. P�i sezónním 
kolísání m�žeme HPV vystoupit až k úrovni základové spáry.  

Hlubší vrstva št�rkopísk� (od cca 1,0 m pod základovou spárou) je tvo�ena st�ídajícími se polohami 
št�rkopísk� zrnitosti složení typu S – F, SW, G – F. Podle laboratorních rozbor� je možno zhruba 3 m po 
základovou spárou po�ítat s p�evahou zeminy typu G – F (G3) podle �SN 731001. Zeminy jsou ve 
st�edn� ulehlém stavu (odhadem Id = 0,5), jsou pln� zvodn�lé. 

Podzemní voda má agresivní ú�inky na stavební konstrukce. Podle �SN 7312115 je v kategorii ha, podle 
�SN EN 206 – 1 je v kategorii XA1. [1] 

Pokud bude zjišt�na, p�i provád�ní tryskové injektáže, odlišná skladba výše uvedených vrstev, 
musí být o této skute�nosti informován objednatel prací, technolog spole�nosti, která práce provádí 
a projektant! 



102 

2. MATERIÁL 

2.1 Výpis materiál�

Pro výrobu injek�ní sm�si bude využit cement CEM II/ B-S - 32,5R. Sm�s bude p�ipravena 
v automatickém mísicím centru, nejprve v rychlob�žné aktiva�ní mícha�ce. Posléze se bude sm�s 
udržovat v pomalob�žné mícha�ce v neustálém pohybu a z této mícha�ky bude sm�s proudit za pomocí 
vysokotlakého �erpadla do vrtu. U sm�si se kontroluje p�edepsaná objemová hmotnost a viskozita. 

Parametry injek�ní sm�si: 

INJEK�NÍ SM
S PRO TRYSKOVOU INJEKTÁŽ 

POM
R 
C/V 

SLOŽENÍ 1m3
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

VISKOZITA 
DEKANTACE PEVNOST V TLAKU

C B V % obj./hod Rc7 Rc28 

kg kg kg kg/l S 1 2 3 MPa 

1,0 756 0 756 1,51 28 11 29 29 7,0 13,5 

Vysv�tlivky: C – cement 
  V – voda 
  B – bentonit 

− Cement t�ídy CEM II B/S 32,5 R   
− Zám�sová voda  
− Složení injek�ní sm�si:  

− C/V složení na 1 m3 sm�si C/V = 1,0 
− Objemová hmotnost injek�ní sm�si: 1512 kg/m3

VÝPO�ET RECEPTURY: 

Cementová suspenze  C/V = 1,0  
Vodní sou�initel: w = 0,55 
Objem vzduchových bublin: Vz = - % 
Krychelná pevnost betonu: Rb = 27,5 MPa (tab. Závislost betonu na vodním sou�initeli a pevnosti betonu 
dle Walze) 
Vaznost cementu: Rc,28 = 35MPa 
Objemová hmotnost cementu: 
c = 3100 kg/m3

Vc = mc/
c = 1,0/3100 = 0,3226�10-3m3

Vv = mv/
v = 1,0/1000 = 1,000�10-3m3


 = m/V = 2,0/1,3226�10-3 = 1512 kg/m3

mc = (
c/2,0)*1,0= (1512/2,0)*1,1 = 756kg
mv = (
v/2,0)*1,0= (1586/2,0)*1,0 = 756kg
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Pr�m�r sloupu 
TI 

Spot�eba sm�si na 
l/m´ 

Po�et kus� pilí�e 
TI 

Množství na 
m´ 

Celková 
spot�eba sm�si 
[l] 

Ø 1,2 ± 0,05 m 500 – 520  8ks 24,0m 14 480,0 
Ø 1,0 ± 0,05 m 460 – 480  79ks 325,5m 156 240,0 
Ø 0,6 ± 0,05 m 420 – 440  15ks 70,0m 30 800,0 

Celkem: 201 520 l = 201,520 m3 

2.2 Skladování 

Skladování pot�ebného materiálu pro injek�ní sm�s, cement CEM II B/S 32,5 R, bude zajišt�no tlakovým 
zásobníkem cementu Tecniwell TW SILO 33T (Bližší údaje v oddíle 6. Stroje a pracovní pom�cky). 
Drobn�jší materiál, stroje a ná�adí, budou uschovány ve skladovacím kontejneru pop�ípad� v do�asném 
objektu �p. 890. Objekt je uzamykatelný. 

2.3 Doprava 

2.3.1 Mimostaveništní doprava (Primární) 

Dopravu pot�ebných stroj� a materiál� zajistí specializovaná firma na provád�ní tryskové injektáže.  
Automatické míchací centrum, vysokotlaké �erpadlo, zásobník na cement a vodu budou dopraveny 
soupravou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s podvalníkem. (bližší technické parametry v �ásti návrh strojní 
sestavy). Cement bude zajišt�n z betonárny Holcim, sídlem Hradec Králové, ul. Brat�í Štefan� 986, 
Hradec Králové – Slezské p�edm�stí. Vzdálenost betonárny od místa provád�ní je cca 4,4 km silni�ní 
trasou. Objekt je p�ístupný z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo�í 
asfaltový povrch. Další p�ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní 
komunikace, povrch je zde nezpevn�ný. 
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Obr. 2.3.1: Mapa – Mimostaveništní doprava 

Hradec Králové 2

Betonárna Holcim
� 986

Hradec Králové 3

2.3.2 Staveništní doprava (Sekundární)

� materiál� a stroj� bude využito soupravy MAN 35.400 HIAB s
(technické parametry viz p�íloha). Souprava s hydraulickou rukou

zásobníku, míchacího centra a vysokotlakého �erpadla na místa ur�ené dle výkresu za
 a zásobník� lze m�nit dle skute�ných podmínek provád�ní prací a stavu pracovišt

 rozhoduje stavbyvedoucí po dohod� s výrobním �editelem.
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hydraulickou rukou zajistí p�esné umíst�ní 

ené dle výkresu za�ízení staveništ�. 
ní prací a stavu pracovišt� v dob�

editelem.
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3. P
EVZETÍ PRACOVIŠT�

3.1 P�edání / p�evzetí pracovišt�

P�i p�edání pracovišt� musí objednatel prokazateln� p�edat zhotoviteli veškeré informace o poloze 
nadzemních a podzemních inženýrských sítí, v�etn� specifikace jejich stavu, hloubky uložení, zp�sobu 
ochrany p�ed poškozením a možnosti odpojení b�hem prací. Inženýrské sít� zasahující do provád�ných 
prací musí být odkryty a fyzicky zkontrolovány za ú�asti objednatele a zástupce provád�cí spole�nosti. 

Objednatel p�edává základní výškové vyty�ení pracovní úrovn�. P�i p�edání potvrdí písemn�, že výšková 
úrove	 se shoduje s úrovní v projektové dokumentaci, jeli jinak, p�edá jiný výškový body dle skute�né 
pracovní úrovn�. Spole�n� s výškovou úrovní jsou p�edány i základní polohopisné body.  

Dále zhotovitel p�ebírá plochy vymezené pro za�ízení staveništ� a pro pojezd stavebních mechanism�. Za 
ú�asti obou výše zmín�ných osob musí prob�hnout pasportizace, neboli technická kontrola stavu 
sousedních objekt�, opat�ení z ní vyplívající a dokladová nivela�ní m��ení.  

3.2 P�ipravenost pracovišt�

P�ed za�átkem veškerých prací spojený s provád�ním tryskové injektáže musí být dokon�eny p�edchozí 
práce a to: 

− bourací práce (bourání cihelného zdiva, bourání otvor� pro pot�ebný vjezd mechanizace do 
suterénního prostoru)  

− snížení podlahové plochy o 0,8 m na pracovní úrove	 -2,15 m (228,9 m n. m.) 
P�ed zahájením vrtných a tryskajících prací musí být zajišt�no: 

− relativn� pevná a rovná plocha pro složení za�ízení technologie tryskové injektáže cca 80 m2

− provedení ov��ení tvaru a výškového umíst�ní horní a dolní hrany stávajících základových 
konstrukcí 

− vyty�ení daných návrhových bod� sloup� tryskové injektáže (staženo k osám pilí��) 

Osy jednotlivých návrhových bod� budou technikem zhotovitele vyzna�eny signální barvou na 
stávajících základových konstrukcích a p�ed zahájením vrtání vrtmistr vyty�í jednotlivé návrhové body 
stavebním metrem od líce t�chto konstrukcí v míst� vyty�ených os. 

Za�ízení staveništ�: 
Na stavb� budou umíst�ny: 

− 3 kontejnery tryskové injektáže: 
− míchací centrum (6x2,5x2,8m – 6t) 
− vysokotlaké �erpadlo (6x2,5x2,8m – 10,6t) 
− tlakový zásobník na cement (6x2,5x2,8m – 5,6t) 

− 1 pojízdný kompresor: (5,3x2,1x2,4m – 4,16t) 
− 1 pomocné sací �erpadlo (0,62x0,46x0,4m – 47 kg) 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Staveništ� bude za�ízeno dle výkresu za�ízení staveništ�. Staveništ� má vým�ru zhruba 890 m2. Vjez na 
staveništ� je z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo�í asfaltový povrch. 
Další p�ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je 
zde nezpevn�ný. Staveništ� je obklopeno sousedícími objekty, nejsou kladeny velké nároky na oplocení. 
Oplocení mezi staveništ�m a stavební parcelou �. 1053 bude využito stávající. Další využité stávající 
oplocení je mezi staveništ�m a parcelou �. 167/93. Oplocení je zde napojeno na vjezdovou bráno. 
Oplocení dosahuje výšky 1,8 m. Brána vjezdu z ulice Resslova a z parcelního �ísla 167/114 je otvíratelná 
sm�rem dovnit�. Brána je uzamykatelná proti vniknutí nepovolaných osob. 

Nutno z�ídit zpevn�nou plochu pro technologické za�ízení sloužící k provád�ným pracím o ploše cca 80 
m2. Na obou vstupech musí být ozna�ení výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. 

Stavební materiály, které je nutno chránit p�ed pov�trnostními vlivy budou umíst�ny do skladovacího 
kontejneru nebo v navrženém objektu za�ízení staveništ�, který je umíst�n ve dvo�e vedle �p. 890. Objekt 
je �ešen jako do�asná stavby. Pro pot�eby stavby budou využity stávající instalace vody a elekt�iny 
z objektu �p. 890 (vlastníkem je stavebník), kde je zajišt�no napojení na zdroj el. energie 230/400 V a 
zdroj vody s uzáv�rem 6/4“ o min. pr�toku 160 l/min. 

Zázemí pro zú�astn�né pracovníky bude z�ízeno v do�asném objektu za�ízení staveništ� na �p. 890. Na 
staveništi budou p�istav�ny dv� mobilní toalety. Na staveništi bude umíst�na bu	ka stavbyvedoucího. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

P�ed zahájením prací musí být všichni zú�astn�ní pracovníci seznámeni s technologickým postupem a 
p�edpisy pro provád�ní vrtných prací a tryskovou injektáží. O této skute�nosti se zapíše záznam, ve 
kterém je uvedeno jméno, p�íjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl doty�ný proškolen. Další bližší 
požadavky na pracovníky a osoby vyskytující se na staveništi v �ásti BOZP. 

Složení pracovní �ety: 
− vrtmistr 
− pumpa� (obsluha míchacího centra a vysokotlakého �erpadla) 
− injektážník 
− vrtný d�lník 
− pomocný pracovník 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POM�CKY 

6.1 Mechanizace k tryskové injektáži 

6.1.1 Automatické míchací centrum Tecniwell TWN 30 

Technické údaje:
Typ TWM 30  

Výrobce Tecniwell Itálie 

Výrobní kapacita 30 m3/h 

Objem mícha�ky 2,0 m3

Objem pomalob�žná mícha�ka 4,0 m3

Maximální p�íkon 23 kW 

Hmotnost 6 000 kg 

6.1.2 Vysokotlaké �erpadlo Tecniwell TW 600 

Technické údaje:
Typ TW 600  

Výrobce Tecniwell Itálie  

Provozní tlak 90 Mpa 

�erpané množství 700 l/min  

Hmotnost 10 600 kg 

6.1.3 Tlakový zásobník cementu Tecniwell TW SILO 33T 

Technické údaje:
Typ TW SILO 33T 

Výrobce Tecniwell Itálie 

Užitkový objem 33 m3

Pracovní tlak 0,1 MPa

Maximální hodinová kapacita 60 m3

Elektrický motor 11 kW 

Hmotnost prázdného 5 600 kg 

Hmotnost plného 38 600 kg 

Ší�ka 2 438 mm 

Délka 6 055 mm 

Výška 2 896 mm 
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6.1.4 Pojízdný kompresor Atlas Copcor XRHS 396 Md 

Technické údaje:
Typ 396 XRHS 

Výrobce Atlas Copcor Švédsko 

Provozní tlak 1,7 Mpa 

Výkon 23,5 m3/min. 

Hmotnost 4 160 kg 

Ší�ka 2 125 mm 

Délka 5 320 mm 

Výška 2 450 mm 

6.1.5 Velká vrtná souprava JANO HVS 397 

Základní informace: 
Vzty�ení lafety do pracovní polohy 
Posun lafety ve sm�ru vrtané osy 

Natá�ení lafety do boku ±18° 

Maximální ší�ka: 1600 mm 

Délka bez lafety: 3900 mm 
Váha se základním vybavením: 8000 kg 

Pohon: 
Spalovací motor  

CAT C 4.4 IOPU 97 kW 

Emise  COM 3 

Hydraulický systém: 
Regula�ní pístové �erpadlo: 0-200 l/min 

Zubové �erpadlo: 22 l/min 

Tlak v systému: Max. 250 bar 

Množství hydraulického oleje: 400 l 

Lafeta: 
Délky vrtných ty�í: 1000 mm 

P�ítlak: 50 kN 

Tah: 60 kN 

Vrtná rychlost: 0,4 m/s 

Rychloposuv do vrtu: 0,45 m/s 

Rychloposuv z vrtu: 0,45 m/s 

Délka posunu po držáku: 600 mm 

Pásový podvozek: 
Krouticí moment na jednom pásu 18 kNm 

Pojezdová rychlost max. 1,4 km/h 

Specifická plocha pás� 2x 5200 cm2 

Ší�ka pás� 330 mm 



109 

6.1.6 Malá vrtná souprava JANO HVS 137 

Základní informace: 
Vzty�ení lafety do pracovní polohy 
Posun lafety ve sm�ru vrtané osy 

Natá�ení lafety do boku ±18° 

Roztahování pás� podvozku 150 mm na každou stranu 
Minimální ší�ka: 700 mm 

Maximální ší�ka: 1000 mm 

Délka v�etn� lafety bez prodloužení: 2934 mm 
Váha se základním vybavením: 1950 kg 

Pohon: 
Spalovací motor Lombargini 

Výkon dle DIN 70020: 37 kW 

Pojezdová rychlost: max. 3 km/h 

Hydraulický systém: 
Regula�ní pístové �erpadlo: 0-120 l/min 

Maximální tlak v systému: 220 bar 

Zubové �erpadlo: 24 l/min 

Tlak v systému: 220 bar 

Množství hydraulického oleje: 180 l 

Lafeta: 
Délky vrtných ty�í: 1000 mm 

P�ítlak: 50 kN 

Tah: 50 kN 

Vrtná rychlost: 0,2 m/s 

Rychloposuv do vrtu: 0,25 m/s 

Rychloposuv z vrtu: 0,25 m/s 

Délka posunu po držáku: 600 mm 

6.1.7 Kalové �erpadlo Honda WT 20 XK3 

Základní informace: 
Maximální pr�tok: 710 l/min 

Maximální sací hloubka: 8 m 

Celkový výtlak: 30 m 

Typ motoru: GX 160 

Maximální výkon motoru: 3,6 kW; 3600 ot. min 

Chlazení: vzduchem 

Rozm�ry: 620 x 460 x 465 mm 

Hmotnost: 47 kg 
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6.2 Dopravní a manipula�ní technika 

6.2.1 Souprava MAN 35.400 HIAB 477 E-6 + podvalník 

Obr. 6.2.1: Souprava MAN 35.400 HIAB 477 E-6 + podvalník 

Technické parametry: 

Hmotnost vozidla 8,5 t 
Výkon 400 kW 
Nosnost vozidla 26 t 
Maximální nosnost hydraulické ruky 12 t 
Maximální dosah hydraulická ruky 16,5 
Ložná plocha 6200 x 2450 + 6000 x 2550 mm 

6.3 Drobné ru�ní ná�adí a pom�cky BOZP 

Ru�ní ná�adí: 
− montážní žeb�ík, 
− nivela�ní p�ístroj s p�íslušenstvím,  
− ocelové pásmo,  
− olovnice 

Pom�cky BOZP (bližší informace k OOPP v �ásti BOZP) 
− pracovní od�v,
− pevné boty,
− ochranné rukavice,
− ochranné brýle,
− štítek chránící obli�ej
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Hloubení vrtu pro tryskovou injektáž 

Vrty pro tryskovou injektáž budou vyhloubeny v p�dorysném rozmíst�ní a sm�ru ur�eném dle 
zpracovaného projektu. Údaje každého provedeného vrtu, tj. skute�ná hloubka a poloha základové spáry 
podchycovaných základových konstrukcí budou zaznamenány v protokolu „Hlášení o vrtání“, aby 
nemohlo dojít k omylu p�i jeho hloubení. Vrtná souprava bude ustanovena na vyty�ený závrtný bod 
v p�edepsaném sm�ru a sklonu. Vrtný nástroj bude sm��ovat na vyty�ený bod a lafeta stroje bude 
nastavena do sklonu podle p�iloženého sklonom�ru umíst�ného na souty�í. P�ed zahájením vrtání 
zkontroluje vrtmistr sm�r a sklon vrtu. Sklon a sm�r se bude kontrolovat p�i zavrtávání a následn� i 
v pr�b�hu vrtání. Odchylky zjišt�ny p�i provád�ní je vždy nutno opravit. 

Vrty budou provedeny s p�íklepovým rota�ním zp�sobem plno�elbovým vrtným nástrojem o pr�m�ru 
minimáln� 140 mm za pomocí vodního výplachu. Souty�í je opat�eno vrtným nástrojem a monitorem. 

7.2 Trysková injektáž 

Dle projektu je požadováno vytvo�ení pilí�� zpevn�né horniny o pr�m�ru 600 mm (dle alternativní 
metody 800 mm) 1000mm a 1200mm. Pilí�e musí vykazovat minimální pevnost v prostém tlaku 5,0 MPa 
po 28 dnech. Na základ� t�chto požadavk� se provede trysková injektáž jednofázového systému metodou 
M1 provád�na vzestupným zp�sobem a trysková injektáž dvoufázového vodního systému metodou M2. 
Metody provedené za následujících parametr�: 

RAPAMETRY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DVOUFÁZOVÉ M2 - PILÍ
 ø 1200 
mm 

�ERPANÉ 
MNOŽSTVÍ 

SM
SI 

INJEKTÁŽNÍ 
TLAK 

TLAK VODY DÉLKA STEPU 
RYCHLOST 

ROTACE 

l/m´ pilí�e MPa MPa cm ot./step 

500 - 520 40 - 42 1,0 - 1,2 4 1,5 

� �� �� �� ��

� � �

RAPAMETRY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DVOUFÁZOVÉ M2 - PILÍ	 ø 1000 
mm 

�ERPANÉ 
MNOŽSTVÍ 

SM
SI 

INJEKTÁŽNÍ 
TLAK 

TLAK VODY DÉLKA STEPU 
RYCHLOST 

ROTACE 

l/m´ pilí�e MPa MPa cm ot./step 

460 - 480 40 - 42 1,0 - 1,2 4 1,5 

� � � � � �
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� � � � � �

RAPAMETRY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DVOUFÁZOVÉ M2 - PILÍ
 ø 800 
mm 

�ERPANÉ 
MNOŽSTVÍ 

SM
SI 

INJEKTÁŽNÍ 
TLAK 

TLAK VODY DÉLKA STEPU 
RYCHLOST 

ROTACE 

l/m´ pilí�e MPa MPa cm ot./step 

420 - 440 40 - 42 1,0 - 1,2 4 1,5 

� � � � � �

� � � � � �

RAPAMETRY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DJEDNOFÁZOVÉ M1 - PILÍ	 ø 600 
mm 

�ERPANÉ 
MNOŽSTVÍ 

SM
SI 

INJEKTÁŽNÍ 
TLAK 

TLAK VODY DÉLKA STEPU 
RYCHLOST 

ROTACE 

l/m´ pilí�e MPa MPa cm ot./step 

280 - 300 40 - 42 - 4 1,5 

Další parametry budou stanoveny na základ� kalibra�ní zkoušky injek�ní sestavy. Parametry budou 
uvedeny v technologickém deníku stavby. P�i provád�ní tryskové injektáže budou jednotlivé parametry 
pilí�� zaznamenány do „Provozního záznamu tryskové injektáže“. 

7.3 Postup injektáže jednotlivých sloup�

− Po obvodu vrtaných zdí se zhotoví záchytný kanálky, které ústí do usazovací jímky. 
− P�echod vrtného režimu na tryskání. Vhození ocelové kuli�ky do vrtné kolony zp�sobí 

p�esm�rování injek�ní sm�si z výplachového režimu na injek�ní. Kuli�ka zamezí vtok 
výplachového otvoru, sm�s poté proudí do monitoru vybaveného tryskami. 

− Od úrovn� základové spáry 0,5 m nahoru bude realizována redukována trysková injektáž (tlak 
snížen na 10 – 15 Mpa) za ú�elem kvalitního kontaktu pilí�e TI a podtryskané konstrukce, pop�. 
pro zlepšení stavu základ�. 

− P�i tryskání musí z vrtu vytékat alespo	 min. množství vyplachovaného materiálu. 
Vyplachovaný materiál odtéká p�ipravenými kanálky.  

− B�hem tryskání budou nivelací pr�b�žn� monitorovány (m��eny) deformace (výškové úrovn�) 
p�ilehlých objekt� a konstrukcí. V p�ípad� deformace p�esahující 3 mm, bude trysková injektáž 
p�erušena a p�ípadný pohyb bude po dobu následujících dvou hodin sledován. V realizaci 
tryskové injektáže lze pokra�ovat až po uplynutí této doby. 

− Po dokon�ení tryskové injektáže, je nutné v p�ípad� poklesnutí hladiny injek�ní sm�si ve vrtu 
v pr�b�hu následujících 24 hodin dopl	ovat tuto sm�s až do úrovn� návrhového bodu. 

− Pilí�e budou vrtány a tryskány vždy tak, aby v jednom dni nebyly vrtány p�dorysn� vrty bližší 
než 2 m a sou�asn� sousední pilí�e nebyly realizovány d�íve než po 48 hodinách. 



113 

7.4 Vyplachovaný materiál 

Vyplachovaný materiál bude p�i tryskání jímán do záchytných kanálk�. Dále bude vyplachovaný materiál 
�erpán kalovým �erpadlem Honda WT 20 XK3 a bude dopravován potrubím, nebo hadicovým systémem 
do sb�rné jímky zhotovené v prostoru za�ízení staveništ�. Následn� bude vyplachovaný materiál odvážen 
na skládku. 

7.5 Zimní opat�ení 

Realizace podchycení zdí bytového domu v Hradci Králové metodou tryskové injektáže je plánováno na 
ro�ní období, kdy se nep�edpokládá zimní opat�ení. 

Kdyby se z jakéhokoliv d�vodu  realizace podchycení zdí bytového domu posunula do zimního období, 
bylo by nutné brát v úvahu níže uvedené opat�ení. 

Vrtné a injek�ní práce budou provád�ny bez omezení do denní teploty vzduchu ± 0°C. Pokud budou vrtné 
a injek�ní práce provád�ny v rozmezí ± 0°C až – 5°C, musí být provedeny zimní opat�ení. Zimním 
opat�ením se rozumí zateplení, nebo pr�b�žné oh�ívání automatického míchacího centra, vysokotlakého 
�erpadla a rozvod� vody a injek�ní sm�si. Jestliže teplota vzduchu klesne pod – 5°C, musí být vrtné a 
injek�ní práce zastaveny. 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 Vstupní kontrola 

P�ed zahájením vrtných prací je nutno za p�ítomnosti pov��ených zástupc� investora p�ekontrolovat 
vyty�ení všech inženýrských sítí, v�etn� specifikace jejich stavu a zp�sobu ochrany p�ed poškozením. 
Zkontrolovat vymezené plochy pro za�ízení staveništ� a ploch pro pojezd stavebních mechanism�, zda 
jim n�co nebrání v pojezdu.  

Kontrolní odb�r injek�ní sm�si pro zkoušku: 
� objemové hmotnosti injek�ní sm�si, 
� viskozity injek�ní sm�s pomocí pr�tokového viskozimetru Marsh 
� odstoj injek�ní sm�si okolo 2% za hodinu

8.2 Meziopera�ní kontrola 

P�i vrtání je nutno kontrolovat geotechnikou skladbu území. Minimáln� u jednoho vrtu je nutná 
p�ítomnost geologa.   

Hloubka základové spáry 
− u každého p�íslušného vrtu bude ov��ena p�edpokládaná hloubka základové spáry se záznamem 

do protokolu „Hlášení o vrtání“. Pokud se zjistí rozdíl v hodnotách ± 350 mm oproti 
p�edpokladu, bude i události informován projektant. Projektant rozhodne o dalším provád�ní 
vrtných prací. 

Vrtání pro tryskovou injektáž dovolené odchylky: 
− P�dorysné umíst�ní vrt� pro TI ve sm�ru podtryskávané kce    ± 30 mm 
− P�dorysné umíst�ní vrt� pro TI ve sm�ru kolmém na pod. kce   ± 30 mm 
− Sklon vrtu        1,5 % z délky vrtu 
− Délka sloupu TI        1200 mm ± 50 mm 

1000 mm ± 50 mm 
800 mm ± 50 mm 
600 mm ± 50 mm 

− Délka vrtu         ± 150 mm 
− Složení injek�ní sm�si        2,0 % 
− Parametry tryskání        2,5 % 
− Tryskaná délka         ± 50 mm 

Výše uvedené kontroly se provádí pro každý vrt. Provádí je obsluha vrtné soupravy a zodpovídá za ní 
mistr. Provedené kontroly se zapíší do „Hlášení o vrtání“ a provozního protokolu z tryskové injektáže.

Trysková injektáž: 
� kontrola injek�ního tlaku dle Technologického p�edpisu (dále jen TP) s odchylkou ± 10 Mpa 

m��eno manometrem 
� kontrola nivela�ního sledování s max. deformací (zdvih) 3 mm, kontrolování nivela�ním 

p�ístrojem 
� kontrola hladiny sm�si ve vrtu dle TP s odchylkou ± 10 cm, kontrolováno m��ením 

Výše uvedené kontroly se provádí pro každý vrt. Provádí je pomocník a obsluha vrtné soupravy a 
zodpovídá za ní mistr. Provedené kontroly injek�ního tlaku a pln�ní injek�ní sm�si se zapíší do 
provozního protokolu z tryskové injektáže. 
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Injek�ní sm�s 
� každá zám�sová sm�s bude kontrolována. U sm�si se bude m��it objemová hmotnost a viskozita. 

Zjišt�né hodnoty budou zapsány do laboratorního deníku.  Pro vyhodnocení prostého pevnosti 
v tlaku po 28 dnech sm�si (z mícha�ky) bude odebrána sada 3 ks vzork� do válcových 
vzorkovnic.  

� odstoj vody okolo 2% za hodinu, m��eno odm�rným válcem 2x / den  

Výše uvedené kontroly provádí obsluha míchacího centra a zodpovídá za ní mistr. Provedené kontroly se 
zapíší do laboratorního deníku. 

Technická nivelace 
− �ešený objekt bude p�i provád�ní tryskání sledován technickou nivelací. Provede se osazení 

m��ítek na objekt ve vzdálenosti 5 m. P�i svislém pohybu m��eného místa o ± 3 – 5 mm se práce 
okamžit� p�eruší.

Vyplavený materiál 
− z každého 20 – tého vrtu bude odebrán vzorek vyplachovaného materiálu do válcových 

vzorkovnic. Na základ� odebraných vzork� se vyhodnotí pevnost v prostém tlaku po 28 dnech. 
Další kontrola vyplaveného materiálu bude provád�na vizuáln�. Odchylky od normálu budou 
okamžit� �ešeny s technologem od provád�cí firmy. 

Sm�s ve vrtu 
− u každého pilí�e TI bude sledováno klesání sm�si ve vrtu a to v pr�b�hu 24 hodin. V p�ípad�

poklesu sm�si musí být sm�s dopln�na. V situaci v�tšího poklesu sm�si ve vrtu se uv�domí 
projektant (možnost výskytu dutin). 

SLEDOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚNIK� INJEK�NÍ SM�SI: 

V pr�b�hu provád�ní injek�ních prací minimáln� 1 hodinu po jejím ukon�ení bude pov��ený pracovník 
sledovat nežádoucí úniky sm�si do nežádoucích prostor� (nap�. sklepní prostor, kanalizace, vodní toky, 
apod.) Pokud bude v t�chto prostorách zaznamenán výskyt injek�ní sm�si, budou práce zastaveny a 
budou p�ijata opravná opat�ení k zajišt�ní funk�nosti postižené oblasti. Injektáž bude obnovena po 
uplynutí minimáln� 6 hodin. [4] 

8.3 Výstupní kontrola 

Po ukon�ení prací nebo jejich ucelených �ásti vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
zástupce objednatele k jejich p�evzetí. O p�edání a p�evzetí provedených prací bude sepsán zápis, ve 
kterém budou specifikovány p�edávané práce, jejich rozsah, budou specifikovány p�ípadné vady a 
nedod�lky. Tento zápis podepíší oprávn�ní zástupci obou smluvních stran. 
  
P�i p�edání prací je zhotovitelem p�edávána i kontrolní dokumentace z provád�ní prací: 

� hlášení o vrtání 
� provozní záznam z tryskové injektáže 
� certifikáty použitých materiál�
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9. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P	I PRÁCI 

Provád�né práce se budou �ídit níže uvedenými podmínkami a dokumentem BOZP. 

Jedná se o technologicky náro�nou stavbu a veškeré práce se musí provád�t pod vedením zkušených 
odborník�. Všichni pracovníci podílející se na stavebních prací musí být seznámeni s p�edpisy a 
technologickým postupem p�ed zahájením prací. Jsou povinni p�i práci používat p�edepsané ochranné 
pom�cky, které jsou stanoveny na základ� na�ízení vlády �. 495/2001 Sb. bližší ustanovení viz níže.  

Kvalita materiál� a p�edepsané postupy prací musí být p�esn� dodržovány. Dodržovat vymezenou plochu 
ur�enou k pojezdu stavebních mechanism� a nebezpe�ný dosah stroj�. P�i tryskové injektáži je nutno 
dodržovat pravidla p�i práci s vysokotlakým za�ízením. Vysokotlaké hadice je nutno chránit p�ed 
poškozením p�i pojezdu vozidel a stavebních mechanism�. 

Za snížené viditelnosti musí být pro práci zajišt�no dostate�né osv�tlení. U všech vjezd� a vstup� musí 
být zajišt�no ozna�ení bezpe�nostními zna�kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám dle Na�ízení 
vlády �. 11/2002 Sb.  

P�i všech prací je t�eba dbát na dodržení p�íslušných na�ízení a p�edpisu pro bezpe�nost práce, zvlášt�
pak:  

� Zákoník práce �. 262/2006 Sb., § 101, odst. 1, 2, 3, 4a, 5, § 102, odst. 1, 2, 3 – prevence rizik, 
odst. 6 – p�ímá opat�ení pro p�ípad zdolávání mimo�ádných událostí, jako jsou havárie, požáry a 
povodn�, jiná vážná nebezpe�í a evakuace zam�stnanc� v�etn� pokyn� k zastavení práce a 
k okamžitému opušt�ní pracovišt� a odchodu do bezpe�í; p�i poskytování první pomoci. 

� NV �. 591/2006 Sb. - Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích, p�íloha 1 – 5., ve smyslu zákona 309/2006 Sb. 

� P�íloha 1 – požadavky na zajišt�ní staveništ�
� P�íloha 2 – bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a 

používání stroj� a ná�adí na staveništi 
� P�íloha 3 – požadavky na organizaci práce a pracovního postupu 
� P�íloha 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
� P�íloha 5 – práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví 

� Odpov�dní zam�stnanci – vedoucí zam�stnanci jsou povinni, p�i každé zm�n� technologického 
postupu nebo p�i zm�n� koordinací jednotlivých prací neprodlen� seznámit všechny 
zam�stnance se zm�nami. 

� Pracovníci musí být seznámeni též o všech dodavatelích jednotlivých prací, které jsou soub�žn�
provád�ny na staveništi a tato pracovišt� sousedí s pracovišt�m zam�stnance. 

� P�ístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby zam�stnanci nevstupovali do 
pracovního prostoru stroj� jiných dodavatel� stavebních prací, nebo svým jednáním 
neohrožovali ostatní zam�stnance. Ohrožený prostor se považuje za dosah pracovního stroje 
zv�tšený o 2 m. 

� Všechny otvory a jámy, kde je ohrožení pádem musí být ohrazeny a zakryty. Nezakrytí je 
povoleno jen u otvor� a jámy, v nichž se pracuje. Jsou-li v blízkosti další pracovníci, musí být 
jámy st�eženy zam�stnancem, který upozorní na nebezpe�í pádu. V no�ních hodinách musí být 
otvory a jámy, kde hrozí nebezpe�í pádu �ádn� osv�tleny. 

� Stroje a strojní za�ízení – Je zapot�ebí vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroj�, které 
obsahují požadavky pro zajišt�ní bezpe�nosti práce a provozu. Obsluha stroje p�ed zapo�etím 
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práce provede kontrolu a v provozním deníku provede záznam o výsledku kontroly. Sou�astn�
zaznamená závady stroje nebo provozní odchylky zjišt�né v pr�b�hu provozu. P�i p�erušení a po 
ukon�ení práce musí být strojní za�ízení zajišt�no proti samovolnému pohybu nebo 
neoprávn�nému užití cizí osobou. 

� Požární ochrana je zajišt�na na pracovišti dle vyhlášky 246/2001 Sb. O stanovení podmínek 
po�ádní bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

� každá souprava je osazena práškovým hasicím p�ístrojem 6 kg, v p�ípad� výkonu nad 
200 kW jsou na souprav� 2 hasící práškové p�ístroje 6 kg. 

� na svá�ecím pracovišti jsou p�ed zapo�etím práce umíst�ny 2 hasící práškové p�ístroje a 
to tak, že je nutno zachovat volnou p�ístupovou cestu, ve které nebude nic bránit 
k jejich použití. 

� ozna�ení stanovišt� bude ozna�eno tabulkou, dle na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., 
STANOVIŠT� SVÁ�ECÍ SOUPRAVY 
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10. EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST
EDÍ 

� Je nutno dodržovat ustanovení zákona �. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu životního prost�edí a 
to po celou dobu provád�ní stavebních prací. 

� Dbát na dodržení omezujících podmínek stanovených pro stavbu a nep�ekra�ovat limity 
stanovené pro zachování pohody v okolí stavby. To se týká hlu�nosti, prašnosti, dodržování 
�asových omezení pro rušení prací. 

� Na pracovišti a na vykázaném úseku za�ízení staveništ� udržovat po�ádek a �istotu. 
� Evidovat odpad vzniklý a p�edaný k likvidaci právnické osob� nakládající s odpadem zp�sobem 

stanoveným podle platné legislativy. 
� Udržovat �istotu a po�ádek i na ur�ených dopravních trasách. Vozidla vyjížd�jící ze stavby 

budou �išt�na od bláta v míst� za�ízení staveništ� na to ur�eném. 
� Emise výfukových plyn� budou omezeny vypínáním motor�, pokud stroj není pracovn� nasazen. 

Dále musejí být dodržovány p�edpisy z hlediska ochrany životního prost�edí: 
� P�edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�
� P�edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog 
odpad�) 

� P�edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí

Odpady vznikající na stavb�: 

KÓD 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 

ODPADU 
LIKVIDACE

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu N skládka 

13 01 13 Hydraulické oleje N spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�išt�né 

N spalovna 

17 01 02 Cihly O skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O skládka 

Vysv�tlivky:  
− O = Oby�ejný
− N = Nebezpe�ný
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Stávající d	m se nachází na vnit�ní stran� druhého silni�ního okruhu v Hradci králové na pravém b�ehu 
�eky Labe v blízkosti Labského mostu v památkov� chrán�ném území. Jedná se o objekt �p. 745 
v Resslov� ulici o parcelním �ísle 848/1 v m�stské zástavb�. K objektu na jedné stran� p�iléhá sousední 
�ty�podlažní d	m �p. 935 o parcelním �ísle 1053 a na druhé stran� je proluka.  

Stávající objekt �p. 745 má t�i nadzemní podlaží, jedno polozapušt�né podzemní podlaží a p	dní prostor 
pod šikmo pultovou st�echou na stran� do ulice a pod plochou st�echou na stran� dvora. Sousední 
�ty�podlažní d	m �p. 935 má polozapušt�né podzemní podlaží, �ty�i nadzemní podlaží a plochou st�echu. 

Svislé konstrukce objektu jsou zd�né z cihel, vodorovné konstrukce jsou železobetonové a d�ev�né. 
Objekt je založen na betonovém pásu, pouze st�na se sousedícím objektem je založena na cihelném 
základu. P	dorysný tvar objektu tvo�í obdélník o rozm�rech 13,0 x 13,5 metr	 s p�edsazeným schodišt�m 
sm�rem do dvora. Konstruk�ní výška nadzemních podlaží je 3,500 metr	. 

Objekt bude rekonstruován pro ú�ely zdravotnických služeb. Stavba bude realizována ve dvou �asov�
odd�lených etapách. V první etap� se rekonstrukcí rozumí stavební úpravy stávajícího objektu a jeho 
nástavba o dv� podlaží na stran� do ulice a o t�i podlaží na stran� do dvora. V druhé etap� bude 
k p	vodnímu domu p�istaven nový objekt, který vyplní celou stávající proluku. Tento objekt bude mít 
šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží.  

V plánované �ásti nástavby budou obvodové nosné st�ny vyzd�ny z cihelných blok	 Porotherm 44 P+D a 
st�edová nosná st�na vyzd�na z cihelného bloku Porotherm 30 P+D. Stropní konstrukce nástavby budou 
tvo�eny keramickým stropem Porotherm (cihelné vložky Miako a keramobetonové stropní nosníky).  
Stávající d�ev�né stropní konstrukce budou nahrazeny ocelovými. Výškové úrovn� nadzemních podlaží 
se navrženými stavebními úpravami nem�ní. Podlaha v podzemním podlaží bude prohloubena na relativní 
kótu -2,260 (0,000 je úrove� vstupu do schodišt�), t. j. asi o 0,800m níže proti p	vodnímu stavu.   

V míst� stavby byl proveden inženýrsko-geologický pr	zkum, na jehož základ� jsou navrženy tryskové 
injektáže a posudek z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budovy. Dále byl proveden mapový 
podklad s výškopisnými a polohopisnými údaji. Základovou spáru tvo�í fluviální št�rkopísky labské 
údolní terasy. Hladina podzemní vody je m�lko pod úrovní terénu na kót� 228 m n. m. Podzemní voda 
vykazuje chemismus s vysoce agresivními ú�inky na stavební konstrukce vlivem CO2. Podle �SN EN 
206-1 �adíme vodu do nízkoagresivního prost�edí XA1. [1] 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se navrženými úpravami nem�ní. Objekt je p�ístupný 
z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo�í asfaltový povrch. Další 
p�ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je zde 
nezpevn�ný. 

Stavba je realizována na pozemku, uvedený v katastru nemovitostí, jako stavební parcela. Celá plocha je 
využita jako staveništ�. Vým�ra pozemk	 848/1 a 1004 má zhruba vým�ru 890 m2. 
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2. MATERIÁL 

2.1 Výpis materiálu 

Výpis materiálu pro injektáž zdiva proti vzlínající vod�
MATERIÁL MNOŽSTVÍ SPOT�EBA ORIGINÁL 

BALENÍ 
POT�EBNÝ PO�ET 

Mapestop 56,00 m´ 8-9kg roztoku/m 
tlouš
ky zdiva 

40cm 

tj. 0,4-0,6 kg 
Mapestopu 

Plechovka 
(18ks/krabice) 

1kg 

33,6kg 
(34,0 kg) 

34 ks tj. 
2 balení 

Lampocem 50,00 kg 1,8 kg pro 
vypln�ní otvoru 
o objemu 1dm3 

Pytel 25kg 50kg 2 x pytel 
po 25kg 

Výpis materiálu pro sanaci zdiva k chodníku 
MATERIÁL MNOŽSTVÍ SPOT�EBA ORIGINÁL 

BALENÍ 
POT�EBNÝ PO�ET 

Idrosilex 
pronto 

172,5 m2 2-3 kg/m2 Pytle po 25kg 69kg 3 pytle po 25 
kg 

Idrsilex 
tekutý 

18kg 3-5 kg na 
100kg cementu 

Kanystr 6kg 18kg 3 x kanystr 
6kg 

Planicreate 25kg 200-250 g/m2 a 
mm tlouš
ky 

Kanystr 25kg 25 kg 1 x kanystr 
25kg 

Výpis materiálu pro sana�ní omítky – systém PoroMap 
MATERIÁL MNOŽSTVÍ SPOT�EBA ORIGINÁL 

BALENÍ 
POT�EBNÝ PO�ET 

Poromap 
Rinzaffo 

145,6m2 7,5-8kg/m2

na mm tlouš
ky 
Pytel 25kg 

Paleta 50x25 
1164,8 kg 47 pytl	

Paleta 50x25 
Poromap 
Intonaco 

145,6m2 10-11,5 kg/m2

na cm tlouš
ky 
vrstvy 

Pytel 20kg 
Paleta 50x20 

4186 kg 210 pytl	
Paleta 50x20 

Poromap 
Finiture 

145,6m2 1,4 kg/m2

na mm tlouš
ky 
vrstvy 

Pytel 25kg 
Paleta 50x25 

407,7 kg 17 pytl	

Silexcolor 
Prime 

145,6m2 0,15-0,25 
kg/m2 

Kanystr 10kg 29,12 kg 3 x kanystr 
10kg 

Silexcolor 
Pittura 

145,6m2 0,35-0,45 
kg/m2 

Pro 2 nát�ry 

V�dro 20kg 
V�dro 5kg 

87,36 kg 4 x v�dro 
20kg 

2 x v�dro 5kg 
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Výpis materiálu pro izolaci proti vod� a radonu  
MATERIÁL MNOŽSTVÍ SPOT�EBA ORIGINÁL 

BALENÍ 
POT�EBNÝ PO�ET 

Mapeproof  157,5 m2 - role 2,5x22,5m 
(56,25m2) 

157,5 m2 3 x role 
2,5x22,5m 

Mapeproof 
mastic 

25,0  V�dro 15kg   

Mapeproof 
seal 

50,0 - Pytel 25kg 50kg 2 x pytel 
25kg 

Mapeproof 
CD 

500ks Kotvení dle 
výrobce po 

50cm 
(doporu�ení 

kotvit po 
30cm) 

Karton 500ks cca 140m 
p�esah	, 

kotveno po 
30cm 

(cca 460ks) 

1 x karton 

H�ebíky na 
kotvení 

Mapeproof 
CD 

500ks - Balení po 
100ks 

(3,7x32mm) 

500ks 
(nast�elovací 

h�ebíky 
3,7x32mm) 

5 x balení po 
100ks 

Idrostop B 
25 

15,0 m 
v�etn� p�esah	

(1,5m) 

- Krabice 6x5m 
(25x20mm) 

15,0m ½  balení 

Mapelastic 
smart 

90,0 1,6 kg/m2

Na 1mm 
tlouš
ky 

Souprava po 
30kg 

(pytel 20kg + 
kanystr 10kg) 

90kg 3 x souprava 
po 30kg 

Idrocrete 
DM – 3,5kg 

na m3 

200,0 0,25-1,0kg na 
každých 100kg 

cementu 

Kanystr 
200litr	

  

Prime EP 157,5 m2 0,5-0,7 kg/m2 Souprava po 
10kg (kovové 
v�dro 5kg + 

kovové v�dro 
5kg) 

94,5 kg 10 x 
souprava po 

10kg 

2.2 Skladování 

Drobn�jší materiál, stroje a ná�adí, budou uschovány ve skladovacím kontejneru pop�ípad� v do�asném 
objektu �p. 890. Objekt je uzamykatelný. Místnost s uskladn�ným materiálem musí být suchá a vykazovat 
teplotu v rozmezí +15°C a +25°C, jinak by docházelo k znehodnocení materiálu. Na podlahu místnosti, 
kde bude materiál složen, se nekladou nijak velké požadavky (myšlené dilatace mezi materiálem a 
podlahou). Hydroizola�ní materiály jsou na bázi bentonitu, a proto je nutné dbát na ochranu proti vlhkosti 
a p�ímému styku s vodou. Materiály musí být skladovány v neporušeném originálním obalu od výrobce. 
Hydroizola�ní bentonitová tkanina Mapeproof je dodávána s ochrannou vrstvou z plastového obalového 
materiálu, proto je zde možné uložení p�ímého styku s podlahou. Dvousložkový epoxidový penetra�ní 
nát�r Primer EP musí být skladován v uzav�ených nádobách v chladném prost�edí a chrán�n p�ed p�ímým 
slune�ním sv�tlem. 



2.3 Doprava 

2.3.1 Mimostaveništní doprava (Primární)

Dopravu materiálu zajistí specializovaná firma Mape
Stavební 1084. P�i doprav�
skladu je 4,4 km. 

místo A: �ešený objekt 
 Resslova 745 

Hradec Králové 2
 500 02 
místo B: Mapei 
 Stavební 1084 

Hradec Králové –
 500 03 

2.3.2 Staveništní doprava (Sekundární)

Silni�ní vozidlo IVECO Daily
ulice, komunikaci tvo�í asfaltový povrch. Další p
167/114, která má využití jako ostatní komunikace, 
z vozidla prob�hne ru�n� za pomocí zú
harmonogramu a technologického postupu viz níže. 
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2.3.1 Mimostaveništní doprava (Primární)

Dopravu materiálu zajistí specializovaná firma Mapei, se sídlem pobo�ky a skladem v
i doprav� bude využito silni�ní vozidlo IVECO Daily 65C17V

Hradec Králové 2

– Slezské P�edm�stí 

2.3.2 Staveništní doprava (Sekundární)

IVECO Daily 65C17V s naloženým materiálem má možnost vjet na staveništ
�í asfaltový povrch. Další p�ístup k objektu je druhé strany staveništ

167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je zde nezpevn
�n� za pomocí zú�astn�ných pracovník	. Dále materiál bude využit dle 

harmonogramu a technologického postupu viz níže. 

ky a skladem v Hradci Králové, ul. 
Daily 65C17V. Silni�ní vzdálenost od 

naloženým materiálem má možnost vjet na staveništ� z Resslovi 
druhé strany staveništ� z parcely �íslo 

povrch je zde nezpevn�ný. Složení materiálu 
. Dále materiál bude využit dle �asového 



126 

3. P�EVZETÍ PRACOVIŠT�

P�i p�edání pracovišt� musí být stavba p�ichystána na provedení celkové sanace spodní stavby. Musí být 
dokon�eny bourací a za�iš
ovací práce, tím se rozumí snížení podlahové úrovn� o dalších cca 0,6m oproti 
p	vodní pracovní rovin� ur�enou pro provedení tryskové injektáže (tj. -2,150m), vybourání schodišt� do 
suterénního podlaží, obnažení, odbourání a za�išt�ní sloup	 tryskové injektáže (cca 0,15m pod 
základovou spáru p	vodních základ	).  

Dále zhotovitel p�ebírá plochy vymezené pro za�ízení staveništ� a instalace pot�ebné k provedení sanace 
spodní stavby. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Staveništ� bude za�ízeno dle výkresu za�ízení staveništ�. Staveništ� má vým�ru zhruba 890 m2. Vjez na 
staveništ� je z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo�í asfaltový povrch. 
Další p�ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je 
zde nezpevn�ný. Staveništ� je obklopeno sousedícími objekty, nejsou kladeny velké nároky na oplocení. 
Oplocení mezi staveništ�m a stavební parcelou �. 1053 bude využito stávající. Další využité stávající 
oplocení je mezi staveništ�m a parcelou �. 167/93. Oplocení je zde napojeno na vjezdovou bráno. 
Oplocení dosahuje výšky 1,8 m. Brána vjezdu z ulice Resslova a z parcelního �ísla 167/114 je otvíratelná 
sm�rem dovnit�. Brána je uzamykatelná proti vniknutí nepovolaných osob. 

Nutno z�ídit zpevn�nou plochu pro technologické za�ízení sloužící k provád�ným pracím o ploše cca 80 
m2. Na obou vstupech musí být ozna�ení výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. 

Stavební materiály, které je nutno chránit p�ed pov�trnostními vlivy budou umíst�ny do skladovacího 
kontejneru nebo v navrženém objektu za�ízení staveništ�, který je umíst�n ve dvo�e vedle �p. 890. Objekt 
je �ešen jako do�asná stavby. Pro pot�eby stavby budou využity stávající instalace vody a elekt�iny 
z objektu �p. 890 (vlastníkem je stavebník), kde je zajišt�no napojení na zdroj el. energie 230/400 V a 
zdroj vody s uzáv�rem 6/4“ o min. pr	toku 160 l/min. 

Zázemí pro zú�astn�né pracovníky bude z�ízeno v do�asném objektu za�ízení staveništ� na �p. 890. Na 
staveništi budou p�istav�ny dv� mobilní toalety. Na staveništi bude umíst�na bu�ka stavbyvedoucího. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

P�ed zahájením prací musí být všichni zú�astn�ní pracovníci seznámeni s technologickým postupem a 
p�edpisy pro provád�ní hydroizola�ních prací. P�i provád�ní hydroizola�ních prací, jsou zú�astn�ní 
pracovníci povinni dodržovat stanovené náležitosti podle technických list	 výrobce. S t�mito náležitostmi 
je seznámí specializovaný technický odborník z firmy Mapei. O této skute�nosti se zapíše záznam, ve 
kterém je uvedeno jméno, p�íjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl doty�ný proškolen. Další bližší 
požadavky na pracovníky a osoby vyskytující se na staveništi v �ásti BOZP. 

Složení pracovní �ety pro provád�nou práci: 
• Bourací práce: 

− 2 zedníci (bouraní konstrukcí) 
− 2 pomocní pracovníci (odvoz suti) 

• Výkopové práce (snížení podlahové plochy) 
− 1 obsluha rypadla 
− 1 �idi�
− 2 pomocní pracovníci 

• Chemická injektáž: 
− 2 pracovníci provád�jící vrty a chemickou injektáž 
− 1 pomocný pracovník 

• Izolace proti vod� a radonu: 
− 2 izolaté�i (pokládka bentonitové izolace) 
− 2 pomocní pracovníci (pomocné práce p�i pokládce, kotvení izolace) 
− práce budou kontrolovány specializovaným technikem 

• Armování ŽB desky: 
− 3 železá�i 
− 1 pracovní pomocník 

• Betonáž ŽB deky: 
− 2 �idi�i autodomíchava�e 
− 1 obsluha auto�erpadla 
− 4 stavební d�lníci 

• Sana�ní omítky: 
− 2 omítká�i 
− 2 pomocní pracovníci 

Složení pracovní �ety pro �ešenou �ást výtahové šachty: 
• Armování ŽB desky: 

− 3 železá�i 
− 1 pracovní pomocník 

• Bedn�ní a odbedn�ní: 
− 2 tesa�i 
− 1 stavební d�lník 
− 1 pomocný pracovník 

• Betonáž ŽB deky: 
− 2 �idi�i autodomíchava�e 
− 1 obsluha auto�erpadla 
− 4 stavební d�lníci 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POM�CKY 

HLAVNÍ STROJE A MECHANIZMI PRO PROVÁD�NÉ PRÁCE: 
• Bourací práce: 

− bourací kladivo HLTI TE 1000-AVR (bourací práce) 
− automobil DAF LF 45/180 (odvoz suti) 

• Výkopové práce (snížení podlahové plochy) 
− hydraulické minirypadlo CAT 301.6C
− automobil DAF CF85 (odvoz zeminy)

• Chemická injektáž: 
− kombinované kladivo HILTI TE 70-ATC 

• Armování ŽB desky: 
− ru�ní úhlová bruska Milwaukee AG 21 – 230 E s �ezným kotou�em  

• Betonáž ŽB deky: 
− autodomícháva� Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C 
− auto�erpadlo SCHWING Stetter S17 
− mechanický ponorný vibrátor PERLES 

• Sana�ní omítky: 
− stavební mícha�ka Lescha EUROMIX 125 
− ru�ní míchadlo Bosch GRW 11E 

DALŠÍ ELEKTRICKÉ P�ÍSTROJE: 
� P�íklepová vrta�ka Milwaukee PD2E 24 RST 
� vysava�
� p�enosné halogenové osv�tlení – Montážní lampa PowerPlus – POWLI023 (500W) 
� ru�ní míchadlo 
  
RU�NÍ NÁ�ADÍ A POM�CKY: 

� Montážní žeb�ík 
� nivela�ní p�ístroj s p�íslušenstvím, ocelové pásmo, svinovací metr 
� odlamovací n	ž 
� tesa�ská tužka 
� kladivo, šroubovák plochý a k�ížový 
� váza�ka na armování 
� pá�idlo 22/600mm, kované 
� vázací drát ø 2,0 mm, pozinkovaný drát potažený plastem, délka 30 m 
� d�ev�né lišty na uchycení PET lahví pro chemickou injektáž 
� ocelové kozy 
� stavební kbelík, zednická lžíce, d�ev�né hladítko široké a úzké, ocelové hladítko, hladítko 

filcové 
� stahovací lat�, ohrani�ující lat� (na špalety), zednické skoby a spony, ocelové omítníky 
� lopata, zednická fanka (nab�ra�ka) s dlouhou a krátkou rukojetí 
� vodováha 
� zednická št�tka 
� košt�, lopata na smetí, pytle z PE na odpady 

POM�CKY BOZP: 
� Pracovní od�v
� pevné boty
� ochranné rukavice, ochranné brýle štítek chránící obli�ej
� mušlový chráni� sluchu
� respirátor
� nákoleníky
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Chemická injektáž zdiva 

− P�ed zhotovením vrt	 pro chemickou injektáž musí být zajišt�na p�ipravenost zdiva, tím se 
rozumí zbavení zdiva omítek a ne�istot. 

− Do takto ošet�eného zdiva se provedou vrty za pomocí kombinovaného kladiva HILTI TE 
70-ATC s p�íklepovým vrtáním o pr	m�ru vrtu 25 mm. 

− Vrty se provedou pod úhlem 30°- 45° ve výšce okolo 20 cm od snížené pracovní úrovn�. 
− Vrty musí kon�it cca 5cm od vn�jší strany zdiva 
− Vzdálenost vrt	 od sebe cca 10 – 15 cm. 
− Vrty budou zhotoveny nejen do obvodového nosného zdiva, ale i do st�edové st�ny. Dále 

budou vyvrtány vrty i podél st�ny (st�na k chodníku) na výšku (rozsah chemické injektáže 
viz p	dorys sanace dolní stavby) 

− U st�ny k chodníku budou vrty provedeny pod úrovní stropu.  
− Po skon�ení vrtání je nutné odstranit ne�istoty a prach z vrt	 za pomocí vysava�e.  
− Upevn�ní zásobníku (nap�. PET lahve) na d�ev�nou lištu. 
− Upevn�ní hadic zásobník	 za pomocí cementové rychle tuhnoucí kotvící sm�si Lampocem, 

názorný obrázek viz níže. 

obr. 7.1: Upevn�ní zásobník� na d�ev�né a ústí hadic za pomocí materiálu Lampocem 
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Obr. 7.2: Upevn�ní zásobník� 20 cm nad pracovní úrovní 

� Do takto upevn�ných zásobník	 se nalije roztok materiál	 Mapestop s vodou v pom�ru 1 : 15 
� P�ipravený roztok Mapestop nutno nep�etržit� dolévat až do nasycení zdiva (nasycení poznáme, 

že se budou vytvá�et na povrchu zdiva tzv. mokré mapy). D	vod dolévání – nebo
 by se 
vytvo�ila nepropustná bariéra zabra�ující pronikání p�ípravku do hlubších vrstev 

� Mikroemulze Mapestop musí být zpracována v pr	b�hu 24 hodin po namíchání 
� Otvory po injektáži se ut�sní nap�. �idkou cementovou kaší nebo jinou vhodnou sm�sí [5] 

7.1.1 Dopl�ující technické vlastnosti použitého materiálu 

Mapestop 
� Mapestop je koncentrovaná silanová a silaxonová mikroemulze bez obsahu rozpoušt�del, která 

se �edí vodou na stavb� p�ímo p�ed použitím. Po namíchání je Mapestop použitelný po dobu 24 
hodin (p�i b�žné teplot� a podmínkách prost�edí). Po rozmíchání s vodou m	že být Mapestop 
injektován do zdiva k vytvo�ení chemické bariery proti vzlínající kapilární vlhkosti. Díky 
zmenšenému rozm�ru �ástic je mikroemulze Mapestop schopná hluboce penetrovat do struktury 
vlhkého zdiva a po reakci s vodou vytvo�it ú�innou a dlouhodob� trvanlivou vodonepropustnou 
bariéru. Gravita�ní injektáž musí být provedena do každého p�edvrtaného otvoru pomocí vhodné 
nádoby nebo nízkotlakého �erpadla (max. 1 bar = 100 kPa) a to až do stavu nasycení injektované 
oblasti. Tlakovou injektáž obecn� používáme p�i vysoké úrovni vlhkosti. Po zainjektování zdiva 
musí být otvory ut�sn�ny.

D�ležitá upozorn�ní: 
� Po rozmíchání s vodou musí být Mapestop zpracován v pr	b�hu 24 hodin 
� Nepoužívejte Mapestop k povrchové ochran� svislých ploch proti voln� stékající vod�

[5] 
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7.2 Podkladní vrstva 

� Na dno pracovní úrovn� se provede podkladní vrstva z betonové mazaniny t�ídy C 20/25 
� Provede se o tlouš
ce 50 mm  
� Beton bude na stavbu dopraven autodomícháva� Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C 
� Aplikace betonu na dno pracovní úrovn� bude provedeno za pomocí auto�erpadlo SCHWING 

Stetter S17 
� Bude následovat technologická p�estávka 96 hodin (4 dny), p�i které se bude provád�t kontrola 

kvality provedení podkladního betonu a rovnom�rné tuhnutí betonu.  
� Podkladní vrstva má za úkol vyrovnat dno pracovní úrovn� a p�ipravit podklad pro položení 

izolace v podob� speciální tkaniny s všitým materiálem na bázi bentonitu 
� Podkladní vrstva musí být rovná a celistvá. 

7.3 Izolace proti vod� – bentonitová tkanina 

� P�edem vyrovnané prohlubn� ve st�nách se opat�í 2x nát�rem materiálem Mapelastic Smart. 
(obrázek vyrovnaných prohlubní ve st�nách viz níže) 

Obr. 7.3: Vyrovnaná prohlube� ve st�nách opat�ená nát�rem Mapelastic Smart 

� Mapelactic Smart má za úkol chránit konstrukci p�ed agresivními vlivy prost�edí. 
� P�íprava sm�si: P�ípravek obsahuje dv� složky A (prášek) a B (tekutinu). Složku B (tekutinu) 

nalijte do vhodné �isté nádoby a za stálého míchání pomalu p�idávejte složku A (prášek). 
Míchejte pe�liv� po dobu n�kolika minut, p�i�emž pozorn� odstra�ujte za st�n a dna nádoby 
nerozmíchaný prášek. Míchejte tak dlouho, až vznikne dokonale homogenní sm�s. 

� Sm�s míchejte za pomocí ru�ní mícha�ky na maltu. P�ed nanášením se p�esv�d�te, že je sm�s 
dokonale homogenní a bez hrudek [6] 

� Nanášení materiálu Mapelastic Smart se provede št�tce �i vále�kem. 
� Položení bentonitové tkaniny na celou plochu podkladního betonu s minimálním p�esahem spoj	

mezi pruhy cca 10cm (doporu�ení 13cm) viz obrázek následující stránka 
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Obr. 7.4: P�esah pás� bentonitové tkaniny 

Obr. 7.5: P�esah pás� bentonitové tkaniny 

� P�esahy bentonitové tkaniny se ukotvit h�ebíky s podložkami Mapeproof CD cca každých 50cm 
(doporu�ení 30cm) 

� Po obvodu st�n se zhotoví vyrovnávka fabiony, z d	vodu lepší pokládky izolace a zamezení 
vytvo�ení vzduchové kapsy p�i kolmém provedení – viz detail �. 1; p�íloha �. 9 

� Hydroizola�ní bentonitová tkanina Mapeproof se po obvodu st�n ohne a naváže na svislou st�nu 
s p�esahem min. 20cm (p�esah p�es vyrovnanou prohlube� – obrázek viz následující stránka) 
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Obr. 7.6: P�esah do vyrovnaných prohlubní u svislé st�ny 

� Rohy se opat�í p�idáním hydroizola�ní tkaniny pro zvýšení nepropustnosti proti vlhkosti, ukotví 
a p�echody se ošet�í p�ípravkem Mapepfoof mastic (bentonitová pasta na bázi p�írodního 
bentonitu sodného, pro použití p�i porušení tkaniny nebo na ošet�ení p�echod	) – obrázek viz 
následující stránka  

Obr. 7.7: �ešení roh� – vložení p�ídavné izolace 
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Obr. 7.8: �ešení roh� – vložení p�ídavné izolace – vn�jší strana 

Obr. 7.9 �ešení roh� – ošet�ení p�esahu materiálem Mapeproof mastic

� Všechny p�echody a prostupy trub a dalších sítí budou ošet�eny materiálem Mapeproof seal a 
Mapeproof mastic (ukázka �ešení izolace plastových trub viz následující stránka). 
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Obr. 7.10: �ešení izolace prostup� trub – obsyp materiálem Mapeproof Seal 

Obr. 7.11: �ešení izolace prostup� trub 
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Obr. 7.12 �ešení izolace prostup� trub – p�idání dodate�né izola�ní tkaniny 

  

Obr. 7.13: �ešení izolace prostup� trub – ošet�ení materiálem Mapeproof mastic 
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Obr. 7.14: �ešení izolace prostup� trub – hotové odizolování prostupu 

� P�ed položením armatury a betonáží desky se upevní po vn�jším obvodu výtahové šachty 
provazec Idrostop B25 (ut�sn�ní pracovní spáry mezi výtahovou šachtou a monolitickou deskou 
– umíst�ní viz detail A, p�íloha �. 9) 

� Provazec se upevní nast�elovacími h�ebíky ve vzdálenosti maximáln� 25 cm 
� P�esahy konc	 provazce musí být minimáln� 6 cm 
� Nad vytvo�enou geomembránou z hydroizola�ní bentonitové tkaniny Mapeproof bude vytvo�ena 

monolitická deska, s dostate�ným armováním, z betonu p�edepsané pevnosti s p�ísadou Mapei 
Idrocrete DM pro vodot�snost desky.  

� Beton bude na stavbu dopraven autodomícháva� Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C 
� Aplikace betonu bude provedeno za pomocí auto�erpadlo SCHWING Stetter S17 
� Bude následovat technologická p�estávka 120 hodin (5dní), p�i které se bude provád�t kontrola 

kvality provedení podkladního betonu a rovnom�rné tuhnutí betonu.  
� Po vyzrání bude deska ošet�ena materiálem Primer EP, který se propenetruje do desky a bude 

plnit funkci antiradonové zábrany. 

7.2.1 Dopl�ující technické vlastnosti použitého materiálu 

Mapelastic Smart 
• je dvousložková hmota na bázi cementových pojiv, vybraných jemnozrnných plniv, speciálních 

p�ísad a syntetických polymer	 ve vodní disperzi. Smícháním obou složek získáme sm�s 
plastické konzistence, která m	že být nanášena št�tcem, vále�kem nebo také nást�ikem pomocí 
strojní omíta�ky s kontinuálním dopravníkem jak svislé, tak i na vodorovné plochy v tlouš
ce  
2 mm. Vysoký obsah syntetických prysky�ic a jejich kvalita prop	j�uje vytvrzené vrstv�
Mapelasticu Smart vysokou pružnost, která z	stává zachována v jakýchkoliv podmínkách 
okolního prost�edí. Mapelastic Smart je dokonale vodonepropustný až do hodnoty 
atmosférického tlaku 1,5 atm (150 kPa) a odolný proti prostupu agresivních látek, p�ítomných 
v atmosfé�e, jako je nap�. kysli�ník uhelnatý, kysli�ník si�i�itý, kysli�ník sírový a rozpustné soli, 
jako chloridy a sírany, které jsou obsaženy v mo�ské vod� a v p	d�. Mimo to má Mapelastic 
smart vynikající p�ídržnou na všechny cementové povrchy, keramiku i mramor, za p�edpokladu, 
že jsou pevné a p�im��en� �isté. [6]
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D�ležitá upozorn�ní: 
� nenanášejte Mapelastic Smart p�i teplotách nižších než +8°C
� nep�idávejte do Mapelasticu Smart cement, písek, nebo vodu
� chra�te p�ed dešt�m a náhodným stykem s vodou prvních 24 hodin po nanesení

Mapeproof Seal 
� Mapeproof Seal je p�írodní bentonit sodný ve form� prášku pro místní zesílení hydroizola�ní 

vrstvy bentonitové tkaniny Mapeproof. Mapeproof Seal se používá k vypln�ní pór	 dutin 
vodorovných povrch	, opravy trhli nebo závad na bentonitové tkanin�. Materiál se aplikuje 
pouze na vodorovné plochy. [7] 

7.3 Armování, monolitická deska  

� Nad dokon�enou pokládku geomembrány z hydroizola�ní bentonitové tkaniny Mapeproof se 
provede armování. 

� Armování bude zajišt�no pomocí kari sít� a distan�ních prvk	
� Položení distan�ních lišty a dolní výztuže z Kari sít� s oky 100mm o pr	m�ru drátu 6mm  

a rozm�rech 2 x 3 m (pop�ípad� 2,4 x 6m) 
� Krytí dolní výztuže zajistí vlákno – cementová distan�ní lišta 35 mm (odpovídá pro XA1 –  

nízko agresivní prost�edí) 
� Vytvo�ení rozestupu mezi dolní a horní výztuží bude zajišt�no za pomocí distan�ního prvku 

UTH 230 
� Položení horní výztuže z Kari sít� s oky 100mm o pr	m�ru drátu 6mm a rozm�rech 2 x 3 m 

(pop�ípad� 2,4 x 6m) 
� Provedení betonáže z betonu t�ídy C30/37 (minimální t�ída pevnosti pro nízko agresivní 

prost�edí dle �SN EN 206 -1) s p�ísadou Idrocrete DM 
� Beton bude na stavbu dopraven autodomícháva� Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C 
� Aplikace betonu bude provedeno za pomocí auto�erpadlo SCHWING Stetter S17 
� Bude následovat technologická p�estávka 120 hodin (5 dní), p�i které se bude provád�t kontrola 

kvality provedení podkladního betonu a rovnom�rné tuhnutí betonu. 
� Po technologické p�estávce a vytvrzení desky se provede penetra�ní nát�r materiálem Primer EP 
� P�ed nanesením materiálu Primer EP musí být podklad �istý a pevný. 
� Volné sou�ásti podkladu, ne�istoty a prach, stejn� jako zbytky olej	 a tuk	 je nutno p�ed aplikací 

odstranit. Cementový podklad musí být dostate�n� vyzrálý. Povrchové vrstvy s výrazn� nízkou 
pevností (siln� pís�ité vrstvy, cementové usazeniny apod.) je nutno mechanicky odstranit nap�. 
frézováním, tryskáním pop�. broušením.  

� Podklad musí být provlh�en (vyvarovat se stojící vody) 
� P�íprava materiálu Primer EP: P�ípravek obsahuje dv� složky, složku A (epoxidová 

prysky�ice) a složku B (tužidlo). Ob� složky se smíchají v pom�ru 1:1. Složku B (tužidlo) p�idat 
do složky A (epoxidová prysky�ice) a d	kladn� promíchat. Promícháním dvou složek vznikne 
velmi tekutá, pr	svitná tekutina p�ipravena k nanášení. Doporu�ení smíchat vždy celá balení, 
aby se p�edešlo nep�esnostem v dávkování, které vedou k nedostate�nému vytvrzení hmoty. [8] 

� P�ipravený penetra�ní nát�r se nanese na betonovou desku št�tce, št�tkou nebo vále�kem 
� Nát�r se provede dle savosti podkladu, jednou nebo opakovan�. Pro jeden nát�r spot�eba okolo 

0,5 – 0,7 kg/m2

7.5 Výtahová šachta

� práce budou probíhat v p�edstihu oproti provád�nému oddílu 7.4 armování, monolitická deska 
� Provedení armování u dna výtahové šachty s dostate�ným krytím, minimáln� 35 mm (odpovídá 

pro XA1 – nízkoagresivní prost�edí) za pomocí kari sít� s oky 100mm, pr	m�ru drátu 6mm a 
rozm�ry 2 x 3 m a roxoru 12 mm 
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� Prutová výztuž z roxoru 12 mm bude po obvodu výtahové šachty p�esahovat o min. 50 cm,  
pro budoucí navázání armatury st�ny výtahové šachty 

� Dno výtahová šachty se vybetonuje z monolitického betonu t�ídy C 30/70 (minimální t�ída 
pevnosti pro nízkoagresivní prost�edí dle �SN EN 206 -1) s p�ísadou Idrocrete DM 3,5 l/m3  

� Monolitická deska se provede o tlouš
ce 30 cm  
� Beton bude na stavbu dopraven autodomícháva� Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C 
� Aplikace betonu bude provedeno za pomocí auto�erpadlo SCHWING Stetter S17 
� Bude následovat technologická p�estávka 120 hodin (5 dní), p�i které se bude provád�t kontrola 

kvality provedení podkladního betonu a rovnom�rné tuhnutí betonu. 
� Po vytvrzení monolitické desky u dna výtahové šachty se provede armování svislých �ástí 

výtahové šachty 
� Armování bude provedeno z kari sít� o pr	m�ru drátu 6 mm s oky 100/100mm a roxoru 12 mm, 

bude navázáno na vy�nívající roxory z monolitické desky u dna výtahové šachty 
� Stykování minimáln� 30 cm 
� Pot�ebný tvar a soudržnost výztuže bude zajišt�na vázacím drátem za pomocí váza�ky  

na armování. 
� Mezi armaturu p�ed zabedn�ním se upevní provazec Idrostop B25 (umíst�ní viz detail B, detail 

C; p�íloha �. 9) 
� Provazec se upevní nast�elovacími h�ebíky ve vzdálenosti maximáln� 25 cm 
� P�esahy konc	 provazce musí být minimáln� 6 cm 
� Bedn�ní se provede z bednících t�ívrstvých desek tl. 21 mm 
� Bednící desky se p�ed spušt�ním do výtahové šachty rozm��í a p�ipraví pro snadné smontování 
� Po uložení bedn�ní se umístí rozp�ry pro zajišt�ní pevnosti st�n bedn�ní (zamezení deformace 

ú�inkem tlaku betonu) 
� Provedení betonáže st�n výtahové šachty z monolitického betonu se stejnou p�ísadou jako na dn�

výtahové šachty (monolitický betonu t�ídy C 30/70 - minimální t�ída pevnosti pro nízkoagresivní 
prost�edí dle �SN EN 206 -1 s p�ísadou Idrocrete DM 3,5 l/m3 (tabulka nasákavosti betonu 
podle dávky Idrocrete DM viz následující stránka) 

� Tlouš
ka st�ny výtahové šachty bude 30 cm 
� Beton bude na stavbu dopraven autodomícháva� Stetter, výrobní �ada BASIC LINE AM15 C 
� Aplikace betonu bude provedeno za pomocí auto�erpadlo SCHWING Stetter S17 
� Bude následovat technologická p�estávka 120 hodin (5 dní) 
� Po technologické p�estávce a dostate�ném vytvrzení se provede odbedn�ní 
� Po odbedn�ní se provede penetra�ní nát�r materiálem Primer EP 
� P�ed nanesením materiálu Primer EP musí být dno a st�ny �istý a pevný. 
� Volné sou�ásti podkladu, ne�istoty a prach, stejn� jako zbytky olej	 a tuk	 je nutno p�ed aplikací 

odstranit. Cementový podklad musí být dostate�n� vyzrálý. Povrchové vrstvy s výrazn� nízkou 
pevností (siln� pís�ité vrstvy, cementové usazeniny apod.) je nutno mechanicky odstranit nap�. 
frézováním, tryskáním pop�. broušením  

� Podklad musí být provlh�en (vyvarovat se stojící vody) 
� P�íprava materiálu Primer EP: P�ípravek obsahuje dv� složky, složku A (epoxidová 

prysky�ice) a složku B (tužidlo). Ob� složky se smíchají v pom�ru 1:1. Složku B (tužidlo) p�idat 
do složky A (epoxidová prysky�ice) a d	kladn� promíchat. Promícháním dvou složek vznikne 
velmi tekutá, pr	svitná tekutina p�ipravena k nanášení. Doporu�ení smíchat vždy celá balení, 
aby se p�edešlo nep�esnostem v dávkování, které vedou k nedostate�nému vytvrzení hmoty. [8] 

� P�ipravený penetra�ní nát�r se nanese na betonovou desku št�tce, št�tkou nebo vále�kem 
� Nát�r se provede dle savosti podkladu, jednou nebo opakovan�. Pro jeden nát�r spot�eba okolo 

0,5 – 0,7 kg/m2

7.5.1 Dopl�ující technické vlastnosti použitého materiálu 

Idrocrete DM  
� Idrocrete DM je tekutá t�snící p�ísada pro cementové sm�si, která výrazn� snižuje pohlcování 

vody v betonu a zabra�uje výkv�tu na povrchu. Idrocrete DM, pokud je použit v množství 0,25 – 
1,0% z hmotnosti cementu, nem�ní vlastnosti �erstvého betonu nebo vývin mechanické pevnosti. 
Idrocrete DM se p�idává do sm�si až po ostatních složkách (vod�, cementu a kamenivu). 
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Idrocrete DM lze p�idat do sm�si až po ostatních p�ísadách, protože jeho impregna�ní ú�inky 
z	stávají nezm�n�ny, bez ohledu na dobu míchání. [9]

DÁVKA IDROCRETE DM V BETONU, MÍSICÍ POM�RY 
 1 2 3 4 
CEM II/ A-L 32,5 R [kg/m3] 350 350 350 350 
Kamenivo 0 až 8 mm [kg/m3] 1830 1830 1830 1830 
Voda [kg/m3] 180 180 180 180 
IDROCRETE DM [l/m3] - 0,875 1,75 3,5 

Obr. 7.15: Nasákavost betonu podle dávky Idrocrete DM 

Idrostop B25  
� Expandující provazec k ut�sn�ní pracovních spár. Idrostop B25 je hydroexpanzní profil k 

zastavení pr	saku vody, který je vyrobený ze sm�si p�írodního bentonitu sodného a polymer	, 
které zajiš
ují výrobku výjime�né vlastnosti pevnosti, plasticity a stability. K procesu bobtnání 
dochází kontrolovaným, jednotným a postupným zp	sobem, aniž by docházelo k riziku zm�n v 
rovnováze sm�si. V d	sledku roztažnosti, ke které dojde po kontaktu s vodou, se Idrostop 
B25 dokonale objemov� p�izp	sobí objemu definovanému ohrani�ením a díky této vlastnosti 
dokáže dokonale ut�snit pracovní spáry. Idrostop B25 dokáže dokonale ut�snit malé místní 
dutiny, které mohou být p�ítomny uvnit� betonu. [10]

7.6 Bariéra proti vlhkosti – st�na p�ilehlá k chodníku 

� P�ed nanášením hydroizola�ních opat�ení musí být st�na dokonale �istá a pevná, zbavena 
prachu, cementového výkv�tu, olej	 a stávávajících nát�r	

� Podklad musí být d	kladn� nasycen vodou 
� Nutno po�kat až se p�ebyte�ná voda odpa�í, (p�ebyte�nou vodu lze odstranit houbou nebo 

stla�eným vzduchem) 



141 

� P�íprava materiálu Idrosilex Pronto: Nalijte 5,5 -6,0 l vody do vhodné nádoby a za stálého 
míchání mechanickým míchacím za�ízením p�idávejte Idrosilex Pronto. N�kolik minut d	kladn�
míchejte a dbejte na to, aby na stranách a dn� nádoby nez	stal nerozmíchaný prášek. Míchejte 
tak dlouho, až vznikne homogenní sm�s bez hrudek. P�ipravenou sm�s nechte cca 10minut 
odstát, znovu ji promíchejte a následn� nanášejte na povrch. [11] 

� St�na bude opat�ena nát�rem sm�si z materiálu Idrosilex Pronto v tlouš
ce 3 mm 
� Sm�s se bude nanášet za pomocí št�tce, st�rkou nebo nást�ikem 

• P�i nanášením št�tcem musí být sm�s aplikována t�ínásobným nát�rem a odstupem 
minimáln� 12-ti hodin (zasychání nát�ru je závislé na teplot� a savosti podkladu, p�i 
nanášení sm�si mezi jednotlivými vrstvami nesní být p�ekro�ena �ekací doba 24hodin, 
z d	vodu dosažení dokonalé vzájemné p�ídržnosti) 

• P�i nanášení st�rkou, se doporu�uje nanést první vrstvu sm�si št�tce.  
• P�i nanášení sm�si nást�ikem lze použít b�žnou omíta�ku (v�etn� st�íkací pistole a 

nádržkou), p�itom je nutné, aby sm�s byla namíchána p�edem (p�ed napln�ním 
omíta�ky). Po dokonalém nasycení podkladu vodou, naneste sm�s nást�ikem ve dvou 
vrstvách. Druhou vrstvu nanášejte až je první vrstva �áste�n� vytvrzená. 

� U všech zp	sob	 aplikace je nutno dodržet celkovou tlouš
ku vrstvy Idosilexu Pronto 2 - 3 mm 
� Po vytvrzení vrstev sm�si Idrosilexu Pronto se provede cementový prost�ik s p�ísadou Planicrete 
� Podklad pro provád�ný prost�ik musí být pevný, soudržný a �istý 
� Podklad musí být dostate�n� nasycen vodou (na povrchu v dob� aplikace nesmí být nevsáknutá 

voda, která by mohla zp	sobit vznik separa�ní vrstvy) 
� P�íprava cementového prost�iku: Pro kotvící prost�ik se doporu�uje dodržet dávkování 

� Planicrete  1hmotnostní díl 
� Voda   1hmotnostní díl 
� Cement  2 hmotnostní díly 

  
� Po provedení prost�iku se na celou plochu aplikuje cementová omítka s p�ídavkem Idrosilex 

tekutý v množství 3% k dávce cementu 
� P�íprava malty na omítání: 

� Sm�s vytvo�íme smícháním 45 litr	 písk	, t�íd�ného a promytého, zrnitosti 0 do 2 mm  
(4 nebo 5 zednických v�der)

� 1 pytel portlandského cementu CEM II/A-L 32,5 (d�íve 325 portlandský cement)
� Idrosilex tekutý od 1,2 – 2,0 litr	, množství odpovídá 3 – 5% k množství cementu. Pokrytí: 

cca 16 m2 p�i tlouš
ce 4-5 mm.
� Nalijte Idrosilex tekutý do mícha�ky a p�idejte ostatní p�ísady (cement, písek a vodu). 

Pokud použijete písek s velkým obsahem vybraného kameniva, m�la by se použít dávka 
Idrosilexu tekutý odpovídající 5% váhy cementu. U písku s menším obsahem vybraného 
kameniva m	že být dávka snížena na 3%. Pro dosažení správné konzistence míchejte maltu 
nejmén� 5 minut. Malta by m�la být tekutá, aby mohla být nanesena v tenkých vrstvách 
pomocí hladítka nebo omítacího stroje. [12] 

7.6.1 Dopl�ující technické vlastnosti použitého materiálu 

Idrosilex Pronto   
� Osmotická cementová malta pro hydroizolaci zdiva a betonových konstrukcí. Použití na opravy 

podzemního zdiva vystaveného pr	saku vody s negativním tlakem vody do 1 atm. Idrosilex 
Pronto je p�edmíchaná sypká sm�s složená z cementu, vybraného t�íd�ného kameniva  
a speciálních syntetických prysky�ic. Po smíchání Idrosilexu Pronto s vodou vznikne tekutá 
sm�s. Idrosilex Pronto odpovídá podmínkám stanoveným normou EN 1504 – 9 („Výrobky  
a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí: definice, požadavky, kontrola kvality  
a hodnocení shody. Obecné zásady pro používání výrobk	 a systém	“) a požadavk	m EN 1504 
– nát�r (C) podle zásad MC (Regulace vlhkosti) a IR (Zvýšení elektrického odporu), („Systémy 
ochrany povrchu betonu“). Po vytvrzení Idrosilexu Pronto vznikne tuhá vodonepropustná vrstva 
[11] 
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Idrosilex tekutý    
� Tekutá t�snící p�ísada do cementových malt. Idrosilex tekutý je p�ísada na bázi speciálních 

hydroizola�ních �inidel. Po s míchání Idrosilexu s cementem, pískem a vodou, vznikne vysoce 
kompaktní omítka, která se snadno nanáší lžící nebo omítacím strojem. Malta s idrosilexem má 
menší kapilární pórovitost než b�žná cementová omítka nebo vápenocementová malta. 
Kombinace hydroizola�ních vlastností Idrosilexu a ú�inného omítacího systému brání propojení 
pór	 a zajiš
uje d	kladnou hydroizolaci i p�i protlaku.

D�ležitá upozorn�ní:  
� malta p�ipravená s Idrosilexem vytvá�í nepružnou, vodu nepropustnou hmotu, a proto se 

nedoporu�uje používat v p�ípadech: 
� jako náhrada pružných vodot�sných vrstev 
� na vodot�sné konstrukce vystavené velké deformaci tlakem, který m	�e zp	sobovat 

tvorbu trhlin 
� na vodot�sný �erstvý beton nebo beton, který je trvale náchylný k plastickému 

smrš
ování [12] 

Planicrete  
� Syntetická prysky�ice do cementových sm�sí. P�ísada pro zlepšení mechanických vlastností a 

p�ídržnosti cementových sm�sí. P�ísada pro výrobu cementových sm�sí s vysokou p�ídržností 
k podkladu plnící funkci adhezního m	stku. Planicrete je speciální syntetický elastomer ve vodní 
disperzi, který je zcela odolný proti alkalické saponifikaci. Má vzhled b�lozeleného velmi 
tekutého latexu, který po smíchání pojiva na bázi portlandského cementu s plnivem a vodou 
zvyšuje jejich plasticitu, zadržování vody a zpracovatelnost obecn�. Cementové sm�si upravené 
Planicretem získávají po kone�ném vytvrzení vyšší p�ídržnou ke všem povrch	m, vyšší pevnost 
v tahu za ohybu, vyšší mechanickou odolnost proti mrazovým cykl	m a vyšší deforma�ní 
schopnost a chemickou odolnost proti �ed�ným kyselinám a hydroxid	m, solným roztok	m a 
olej	m. 

D�ležitá upozorn�ní: 
� Nepoužívejte �istý Planicrete jako adhezní m	stek, vždy je t�eba smíchat 

s portlandským cementem 
� Nepoužívejte sm�si obsahující Planicrete p�i teplotách pod +5°C a nad +40°C 
� P�i horkém nebo v�trném po�así je nutné povrch ošet�ených ploch chránit p�ed p�íliš 

rychlému vysychání (horké a v�trné po�así mohou být p�í�inou rychlého výpar vody, 
který by mohl zp	sobit vznik trhlin a prasklin zap�í�in�ný plastickým smrš
ováním – 
proto v pr	b�hu prvních hodin vytvrzování povrchu jemn� mlžte vodou) 

� Jsou-li sm�si s Planicrete míchány v míchacím za�ízení, nemíchejte sm�s déle, než 3 
minuty, abyste zabránili vmíchání nadm�rného množství vzduchu do sm�si. [13] 

7.7 Sana�ní omítky – ostatní staré zdivo 

� Zdivo bude proškrábnuto do hloubky cca 1 cm a zbaveno prachu
� Proškrábnuté zdivo bude ošet�eno sana�ní omítkou systémem PoroMap
� Následn� se na provlh�ený podklad provede prost�ik materiálem Poromap Rinzaffo v tlouš
ce 5 

mm (tento prost�ik bude sloužit jako adhezní m	stek a zárove� bude zabra�ovat infiltraci 
sirnatých a vápenných solí do sana�ní omítky)

� P�íprava materiál� PoroMap Rinzaffo: Do mícha�ky nalijte minimální množství vody (4,3 l na 
každý pytel) potom postupn� nasypte sm�s PoroMap Rinzaffo. Míchejte cca 3 minuty, pak 
zkontrolujte, zda jsou všechny složky d	kladn� promícháné a odstra�te p�ebyte�ný prášek ze 
st�n mícha�ky. P�idejte vodu dle pot�eby, ne více jak 4,6 l na jeden pytel, v�etn� již použitého 
množství vody. Míchejte další 2-3 minuty. [14] 

� P�ipravená sm�s bude nanášena st�rkou nebo zednickou lžící 
� Po nanesení sm�si se nedoporu�uje maltu uhlazovat hladítkem (aby lépe p�ilnula další vrstva 

sm�si PoroMap Intonaco) 
� Následn� se provede nanesení jádrové sana�ní omítky PoroMap Intonaco o tlouš
ce 2-3 mm 
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� PoroMap Intonaco musí být na podklad z PoroMap Rinzaffo nanesen v pr	b�hu 2 – 3 hodin 
� P�íprava materiál� PoroMap Intonaco: Pokud pro nanášení použijete st�rku, p�ipravte maltu 

v b�žné stavební mícha�ce. Nalijte minimální množství vody (cca 3,8 l na každý pytel výrobku) 
a potom postupn� p�idávejte obsah pytle. Míchejte 2 minuty, potom zkontrolujte, zda je obsah 
d	kladn� promíchán a odstra�te nerozmíchaný prášek ze st�n mícha�ky. Pokud je t�eba, p�idejte 
vodu, celkové množství vody však nesmí p�esáhnout 4 – 4,4 l na 1 pytel PoroMapu Intonaco. 
Míchejte další 2 minuty, až získáte plastickou sm�s. [15]

� P�ipravená sm�s se nanese hladítkem 
� Po vytvrzení se povrch zabrousí škrabákem na omítku  
� Záv�re�né dohlazení bude provedeno sana�ním štukem PoroMap Finitura 
� P�íprava materiálu PoroMap Finitura: Napl�te stavební mícha�ku vodou o 5,75 litr	. Dále 

vsypte obsah 1 pytle PoroMap Finitura. Míchejte 3 minuty, až dojde k dokonalému promíchání 
sm�si. Ujist�te se, zda na st�nách, lopatkách mícha�ky není nerozmíchaný prášek. V p�ípad�
tuhé konzistence sm�si p�idejte vodu (nejvíce celkem 6 litr	 na 1 pytel PoroMap Finitura) 
a míchejte 3 minuty. [16] 

� P�ipravená sm�s bude nanášena v tlouš
ce vrstvy 2 mm ocelovým hladítkem a zednickou lžící
� Po �áste�ném zatuhnutí povrchu se provede zahlazení houbovým hladítkem 
� Po vytvrzení se povrch zabrousí hladítkem s brusnou m�ížkou 
� Dále se provede penetra�ní nát�r materiálem Silexcolor Primer 
� P�ed aplikací musí být Silexcolor Primer dostate�n� rozmíchán (ne�edí se vodou, penetra�ní 

nát�r Silexcolor Primen je rovnou k okamžitému použití)
� Nát�r bude nanášen za pomocí vále�ku �i št�tce
� Po provedení penetra�ního nát�ru bude proveden nát�r maleb s vysokou paropropustností 

materiálem Silexcolor 
� Nát�r maleb �ady Silexcolor lze aplikovat po uplynutí 12 – 24 hodin. 
� P�íprava materiálu Silexcolor: Smíchejte Silexcolor s 20% Silexcolor Primer a rozmíchejte 

ru�ní mícha�kou se spirálou, až je sm�s dokonale homogenní. [17] 
� P�ipravená sm�s Silexcolor bude nanášena za pomocí vále�ku, št�tce nebo nást�ikem 
� Nát�r se provede ve 2 vrstvách (kv	li dobrému p�ekrytí) 
� Druhá vrstva se provede po uplynutí 24 hodin po první vrstv�

7.7.1 Dopl�ující technické vlastnosti použitého materiálu 

PoroMap Rinzaffo  
� Hotová, solím odolná malta ur�ená jako podklad p�ed aplikací odvlh�ovací omítky PoroMap 

Intonaco.  PoroMap Rinzaffo se používá jako základní vrstva pro opravy kamenných, cihlových 
staveb, které jsou poškozeny vzlínající vlhkostí. Musí se vždy používat jako první vrstva a musí 
se nanášet p�ímo na �isté zdivo po odstran�ní stávající omítky. PoroMap Rinzaffo je hotová 
suchá maltová sm�s, která se skládá ze speciálních hydraulických pojiv s pucolánovou reakcí  
a vysokou odolností proti sulfát	m, z p�írodního písku a speciálních p�ísad. Je zvlášt� vhodná 
pro zlepšování p�ilnavosti a chemické i fyzikální odolnosti proti rozpustným solím u pórovitých 
odvlh�ovacích omítek. Hygroskopicita t�chto rozpustných solí m	že zp	sobit místní vlhkost 
v maltách, které jsou používány v nedostate�n� v�traných prostorách. Mechanické vlastnosti 
PoroMapu Rinzaffo, pórovitost a modul pružnosti jsou podobné mechanickým vlastnostem malt 
na bázi hydroxidu vápenatého, pucolánového vápence a hydraulického vápence, které se 
používají ve stavebnictví. Díky složení a navzdory své velké poréznosti, je PoroMap Rinzaffo 
tak trvanlivý, že je prakticky nezni�itelný, pokud je vystaven p	sobení r	zných agresivních 
p�írodních �initel	: cykly mráz-tání, reakce alkalického kameniva a p	sobení sulfátových solí, 
nitrát	 a chlorid	, které jsou �asto obsaženy ve zdivu nebo v p	d�, na které se staví.

D�ležité upozorn�ní: 
� PoroMap Rinzaffo používejte vždy jako základní vrstvu cca 5mm silný
� K PoroMap Rinzaffo nepoužívejte žádné p�ísady, cement nebo jiná pojiva (vápno  

a sádru)
� PoroMap Rinzaffo nanášejte na �istý podklad nasycený vodou
� PoroMap Rinzaffo neaplikujte p�i teplotách nižších než +5°C [14] 
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PoroMap Intonaco  
� Je šedá hotová prášková sm�s, která se skládá ze speciálních hydraulických pojiv s pucolánovou 

reakcí a vysokou odolností proti síran	m s obsahem p�írodních písk	, leh�ených plniv  
a speciálních p�ísad. Malty p�ipravené z PoroMapu Intonaco jsou, pokud jde o mechanickou 
pevnost, modul elasticity a poréznosti podobné d�ív�jším maltám na bázi vápence, pucoláno-
vápencové nebo hydroxidu vápenatého, které se obvykle používaly p�i stavbách historických 
objekt	.

D�ležité upozorn�ní: 
� PoroMap Intonaco používejte vždy až po nanesení vrstvy PoroMap rinzaffo o tl. 5 mm 
� PoroMap Intonaco musí být nanášen ve vrstv� o minimální tlouš
ce 2 cm 
� Nepoužívejte PoroMap Intonaco na sanace poškozených betonových konstrukcí 
� Do PoroMapu Intonaco nep�idávejte další p�ísady, cement nebo jiná pojiva (vápno, 

sádra atd.) 
� Nenatírejte povrch upravený PoroMap Intonaco barvami, která by mohly bránit 

odpa�ování vlhkosti 
� PoroMap Intonaco neaplikujte p�i teplotách nižších než +5°C [15] 

PoroMap Finitura 
� Jemná maltová sm�s sv�tlé barvy bez obsahu cementu ur�ená ke kone�né úprav� povrchu 

odvlh�ovacích omítek. PoroMap Fnitura je prášková sm�s na bázi vápna a „ekopucolánu“ zcela 
bez obsahu cementu, s plnivem z jemnozrnného p�írodního písku. Mechanické pevnosti, modul 
pružnosti a pórovitost, což jsou vlastnosti, kterými se vyzna�uje PoroMam Finitura jsou velmi 
podobné vlastnostem malt na bázi vápna, pucolánového vápna nebo hydraulického vápna. 
Porozita ve form� mikropór	 zaru�uje PoroMap Finitura vysokou a trvanlivou schopnost odvodu 
vzlínající vlhkosti. P�estože je vysoce porézní a má nízkou mechanickou pevnost, zaru�uje 
PoroMap Finitura s naprostou absencí volného vápna dokonalou ochranu proti p	sobení 
agresivních vliv	 prost�edí: rozpustných solí jako nap�. síran	, poškození vlivem p	sobení 
deš
ové vody a mrazových cykl	. P�esto nedoporu�ujeme aplikovat PoroMap Finitura na 
podklady zasažené nadm�rnou vzlínající vlhkostí.

D�ležitá upozorn�ní: 
� Nepoužívejte PoroMap Finitura k výplni dutin a zpevn�ní zdiva 
� Nepoužívejte ProroMap Finitura pro p�ípravu malt a hrubozrnných jádrových omítek
� Nep�idávejte do PoroMap Finitura cement nebo jiná pojiva (vápno a sádru), ani žádné 

jiné p�ísady
� Na povrch z PoroMap Finitura nenanášejte nát�rové hmoty, které by mohly zamezit 

odvod vlhkosti z podkladu
� Nezpracovánejte PoroMap Finitura p�i teplotách pod +5°C [16]

Silexcolor Primer  
� Silexcolor Primer je základní nát�r na bázi upraveného k�emi�itanu draselného ve vodním 

roztoku, který se používá pro zvýšení p�ídržnosti k podkladu a pro sjednocení savosti podkladu 
p�ed nanesením barevných  dokon�ovacích nát�r	 �ady Silexcolor. Spolu s dokon�ovacími 
nát�ry Silexcolor tvo�í Silexcolor Primer systém povrchové úpravy, který zaru�uje ochranu st�n 
p�ed agresivními chemickými vlivy prost�edí, UV paprsky a vlhkostí obecn�, p�i�emž sou�asn�
zaru�uje nem�nnou propustnost podkladu.

D�ležitá upozorn�ní: 
� Nenanášejte Silexcolor Primer na podklad opat�ený nát�rem.
� Silexcolor Primer musí být nanesen na podklad vždy p�ed aplikací kone�né povrchové 

úpravy na bázi silikát	 �ady Silexcolor.
� B�hem aplikace si chra�te o�i brýlemi a ruce vhodnými rukavicemi.
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� B�hem aplikace chra�te p�ilehlé �ásti, které nejsou ur�eny k povrchové úprav� (rámy, 
skla, obklady), jejich p�ikrytím, aby nedošlo ke kontaktu se Silexolorem Primer, což by 
mohlo zp	sobit neodstranitelné skvrny na jejich povrchu. [17]

Silexcolor  
� Jednosložková modifikovaná silikátová nát�rová hmota s vybranými plnivy a pigmenty, které 

jsou odolné v	�i slune�nímu zá�ení. Nát�r lze použít v interiéru i exteriéru. V pr	b�hu 
silikatisa�ního procesu vytvo�í s podkladem spojitou vrstvu, která nesprašuje. Po úplném 
vyschnutí vytvo�í Silexcolor povrch, který je vodovzdorný, paropropustný a netvo�í povrchový 
film. Má vynikající odolnost proti stárnutí, proti mrazu i rozmrazovacím solím, odpuzuje prach. 

D�ležitá upozorn�ní: 
� Systém Silexcolor není vhodný k p�ekrývání vlasových trhlinek v podkladu.
� Nelze aplikovat Silexcolor na vlhký nebo nevyzrálý podklad
� Není vhodný pro nát�ry nesavých podklad	
� Není vhodný k nát�r	m vodorovných nebo por	zných povrch	 nebo povrch	 trvale 

zaplavovaných vodou
� Systém Silexcolor není vhodné aplikovat p�i vysoké vzdušnosti, vlhkosti vyšší než 85%
� Práce se Silexcolorem se nedoporu�ují p�i teplotách nižších než +8°C nebo vyšších než 

+35°C
� Silexcolor se nesmí �edit žádnými �edidly nebo vodou
� P�ed aplikací Silexcoloru mu být podklad opat�en Silexcolor Primer [18]
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 Vstupní kontrola 

� p�ed provád�ním všech prací musí být kontrolována správnost a kompletnost projektové 
dokumentace. PD musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí se zápisem do SD. Obsah PD musí být v souladu dle vyhlášky 499/2006 
sb., o dokumentaci staveb. 

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ: 
� kontrola dodaného materiálu - p�ekontrolovat po�ty kus	, typy materiálu, nepoškozenost 

originálního balení (materiálu Mapestop, kontrola po�tu dle výkazu vým�r nebo TP)
�  zp	sob kontroly: p�evzetí a kontrola dodacího listu

� kontrola p�edcházejících bouracích prací – zda se nezapomn�lo na vybourání ur�itých �ástí 
(kontrola dodržení specifikovaných požadavk	 dle PD, Smlouvy o dílo), únosnost bouraných 
konstrukcí (kontrola zápisu stavu ve stavebním deníku)

� kontrola za�išt�ní po bouracích pracích – rovinatost, �istota povrch	 a jejich soudržnost

POKLÁDKA IZOLACE BENTONITOVOU TKANINOU: 
� kontrola dodaného materiálu - p�ekontrolovat po�ty kus	, typy materiálu, nepoškozenost 

originálního balení 
� zp	sob kontroly: p�evzetí a kontrola dodacího listu

� kontrola podkladní betonové vrstvy – rovinatost s max. odchylkou 20 mm na 2 m, �istota a 
spojitost povrchu 

ARMOVÁNÍ: 
� kontrola dodané výztuže podle objednávky a PD, zda se shoduje s dodacím listem (zejména: 

pošty kus	, druh a rozm�r výztuže, �istota výztuže, doložení jakosti výztuže) 

BEDN�NÍ: 
� kontrola dodaného typu bedn�ní, kvality (certifikáty, atesty) 
� kontrola množství, rozm�r	 a ostatních díl	 bedn�ní 
� kontrola neporušenosti, �istoty jednotlivých díl	 bedn�ní 
� kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuáln� p�i p�ejímce, zda je ve shod� s TP 

BETONÁŽ: 
� kontrola p�edcházejících prací (správnost provedení izola�ní vrstvy, armovacích prací, provedení 

bedn�ní) 
� kontrola armovacích prací v souladu s PD zejména: druh použité výztuže, poloha konstrukcí, 

profily výztuže, stykování, dodržení krytí, �istota výztuže (koroze, mastnota, jiné zne�išt�né) 
� kontrola bedn�ní zejména: rovinatost, t�snost, tuhost bedn�ní, kontrola rozp�rných prvk	

zajiš
ující tvar a tuhost bedn�ní, �istota bedn�ní 
� kontrola betonové sm�si zejména: doložení kvality a t�ídy betonové sm�si certifikáty a atesty 

SANA�NÍ OMÍTKY + BARIÉRA PROTI VLHKOSTI – ST�NA P�ELÉHAJÍCÍ K CHODNÍKU: 
� kontrola dodaného materiálu - p�ekontrolovat po�ty kus	, typy materiálu, nepoškozenost 

originálního balení 
� zp	sob kontroly: p�evzetí a kontrola dodacího listu

� kontrola p�ipravenosti podkladu pro provád�ní prací 
� �istota povrchu, celistvost 
� rovinatost na délku 2 m ± 2 mm 
� svislost st�n s odchylkou ± 10 mm do 4m 
� kontrola podkladu provedení do pravých úhl	 ± 5mm, m��eno 60 cm úhelníkem 
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� kontroly dle �SN 730205 – Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování 
geometrické p�esnosti, �SN EN 13914-2 Navrhování, p�íprava a provád�ní vn�jších  
a vnit�ních omítek - �ást 2: P�íprava návrhu a základní postupy pro vnit�ní omítky 

8.2 Meziopera�ní kontrola 

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA: 
� kontrola p�esnosti navrtání vrtu pro chemickou injektáž – kontrola rozte�í, úhl	 navrtání, pr	m�r 

navrtán (pr	m�r vrtu 25 mm, osová vzdálenost v rozmezí 100 – 150 mm)  
� kontrola upevn�ní hadice se zásobníkovými nádobami (nap�. PET lahve) 
� kontrola roztoku pro injektáž (1:15 = materiál Mapestop : voda) 
� kontrola prosycení zdiva roztokem (vytvo�ení vlhkých stop na zdivu) 
� všechny kontroly provádí vedoucí pracovní �ety 

POKLÁDKA IZOLACE BENTONITOVOU TKANINOU: 
� kontrola p�esah	 – minimáln� 10 cm (doporu�ení 13cm) 
� kontrola p�esah	 tkaniny na p�echodu z podkladní vrstvy na svislou konstrukci (20cm) 
� kontrola p�esah	 tkaniny s otvory chemické injektáže (5 cm) 
� kontrola kotvení p�esah	 max. po 50 cm u vodorovné pokládky 
� kontrola ut�sn�ní p�echod	 a prostup	 trub a dalších sítí 
� kontrola nepoškození položené izolace – velké trhliny nesprávnou manipulací 
� kontrola p�ipevn�ní bentonitového provazce Idrostop B25 na vrchním líci betonové konstrukce 

výtahové šachty (upevn�ní a p�esah stykování konc	 provazce o 2 - 3cm) 

ARMOVÁNÍ: 
� kontrolu armovacích prací provede mistr (PSV), nebo odpov�dný pracovník spole�n�

s vedoucím montážní �ety 
� kontrola dodržení provád�ných prací dle PD 
� kontrola krytí výztuže ± 20% z p�edepsaných vzdáleností max. 30 mm dle �SN EN 13670,  
� �SN EN 10204 
� kontrola polohy styk	 a svar	 výztuže ± 30mm dle �SN EN 13670, �SN EN 10204 
� kontrola vázávání výztuže a zajišt�ní proti posunutí, �istota výztuže, dostate�ný prostor mezi 

výztuží pro uložení betonu a hutn�ní 

BEDN�NÍ: 
� kontrola statiky, t�snosti �SN EN 13670 
� kontrola nat�ení bedn�ní odbed�ovacím olejem (provádí mistr – vizuáln�) 
� kontrola umíst�ní bedn�ní dle �SN 73 0210, �SN 73 0212 

� svislost bedn�ní dle �SN 73 0210-2, p�. A; do 2,5 m ± 4 mm 
� horní hrana bedn�ní dle �SN 73 0210-1, p�. A; odchylka ± 10 mm 
� p	dorysné rozm�ry dle �SN 73 0210-2, p�. A; do 0,5m ± 5 mm 
� kontroly provádí PSV m��ením (ocelové pásmo, dlouhá vodováha 2m, nivela�ní p�ístroj) 

BETONÁŽ: 
� kontrolu správného provád�ní betoná�ských prací provádí v pr	b�hu mistr, namátkov�

stavbyvedoucí 
� kontrola provád�ní podle technologického postupu 
� kontrola hutn�ní betonové sm�si ponorným vibrátorem 
� kontrola projektované tlouš
ky konstrukce (železobetonová deska tl. 30 cm, st�ny výtahové 

šachty tl. 30 cm) 
� kontrola dodaného množství betonové sm�si 
� správná konzistence betonové sm�si (zkouškou dle �SN EN 12350-5, zkušební za�ízení) 
� kontrola zp	sobu ukládání, hutn�ní, ošet�ování betonové sm�si dle �SN EN 13670 
� po kontrole se provede zápis do stavebního deníku 
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SANA�NÍ OMÍTKY + BARIÉRA PROTI VLHKOSTI – ST�NA P�ELÉHAJÍCÍ K CHODNÍKU: 
� kontrola sm�sí na provád�ní dle technologického postupu bod	 7.6 a 7.7 
� kontrola dávkování p�ípravk	 do sm�sí na omítání dle technických list	 výrobce  

a technologického postupu bod	 7.6 a 7.7 
� kontrola pr	b�hu provád�ní 
� kontrola dodržování technologického postupu bod	 7.6 a 7.7 
� kontrola dodržení tlouš
ky jednotlivých vrstev sana�ních opat�ení 
� kontrola p�ilnavosti vrstev 
� kontrola dodržování technologických p�estávek uvedených v tech. postupu bod	 7.6 a 7.7 

8.3 Výstupní kontrola

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ: 
� kontrola provedení práce dle PD 
� kontrola dostate�ného prosycení ošet�ovaného zdiva 
� kontrola ut�sn�ní ústí vrt	 cementovou kaší 
� kontrola se provádí vizuáln�, provádí vedoucí �ety s vyzváním specializovaného odborníka  

na sanaci (dále jen S) 

POKLÁDKA IZOLACE BENTONITOVOU TKANINOU: 
� kontrola ucelené pokládky bentonitové izolace dle PD 
� kontrola p�esah	 – minimáln� 10 cm (doporu�ení 13cm) 
� kontrola p�esah	 tkaniny na p�echodu z podkladní vrstvy na svislou konstrukci (20cm) 
� kontrola p�esah	 tkaniny s otvory chemické injektáže (5 cm) 
� kontrola kotvení p�esah	 max. po 50 cm u vodorovné pokládky 
� kontrola ut�sn�ní p�echod	 a prostup	 trub a dalších sítí 
� kontrola nepoškození položené izolace  
� kontrola p�ipevn�ní bentonitového provazce Idrostop B25 na vrchním líci betonové konstrukce 

výtahové šachty (upevn�ní a p�esah stykování konc	 provazce o 2 - 3cm) 

ARMOVÁNÍ: 
� P�ed zahájením betoná�ských prací musí stavbyvedoucí vyzvat technický dozor (TDI) k p�ejímce 

dokon�ených armovacích prací  
� Výsledek kontroly musí být zapsán do SD s výslovným souhlasem (v jiném p�ípad� neshodou 

nebo zamítnutím) k zahájení betonáže 
� kontrola souladu provedení s PD zejména: druh použité výztuže, poloha konstrukcí, profily 

výztuže, stykování, dodržení krytí, �istota výztuže (koroze, mastnota, jiné zne�išt�né) 

BETONÁŽ: 
� kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI, Výsledek kontroly se zapíše do SD s vyjád�ením TDI  

na provád�ní 
� kontrola rovinatosti konstrukce (desky a st�ny výtahové šachty) 
� kontrola povrchu konstrukce (desky a st�ny výtahové šachty) 
� kontrola tlouš
ky konstrukce dle PD 
� kontrola ošet�ení betonu 
� kontrola kvality betonu (zkouškou dle �SN 73 1373, str. 8, Schmidt	v tvrdom�r) 
� kontrola parametr	 konstrukcí výtahové šachty 

� rovinatost povrchu dle �SN EN 13670; na 2 m ± 2 mm 
� svislost dle �SN 73 0210-2, p�. A; do 2,5 m ± 4 mm 

SANA�NÍ OMÍTKY + BARIÉRA PROTI VLHKOSTI – ST�NA P�ELÉHAJÍCÍ K CHODNÍKU: 
� kontrola provedení sana�ních omítek a sana�ního opat�ení st�ny p�ilehlé k chodníku 
� kontrola celistvosti, provedení vizuáln�
� kontrola rovinatosti kone�né úpravy omítky 5 mm na 2 m (pro nadstandardní kvalitu  

2 mm na 2m) 
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� kontrola odchylky svislosti v rámci jednoho podlaží ± 10 mm 
� kontrola kone�né úpravy omítky od pravého úhlu ± 2 mm, m��eno 60 cm úhelníkem 
� kontroly dle �SN 730205 – Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické 

p�esnosti 

Po ukon�ení prací nebo jejich ucelených �ásti vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
zástupce objednatele k jejich p�evzetí a to s TDI. O p�edání a p�evzetí provedených prací bude sepsán 
zápis, ve kterém budou specifikovány p�edávané práce, jejich rozsah, budou specifikovány p�ípadné vady 
a nedod�lky. Tento zápis podepíší oprávn�ní zástupci obou smluvních stran. 

UŽITÉ ZKRATKY:

HSV  : stavbyvedoucí 
PSV  : mistr 
S : specialista 
V  : vizuální kontrola 
C : certifikát 
SD  : stavební deník 
PD : Projektová dokumentace 
I : investor 
TDI : technický dozor investora 

POUŽITÁ LITARATURA:

�SN EN 13670  Provád�ní betonových konstrukcí 
�SN EN 206-1  Betonové vlastnosti, výroba, ukládání 
�SN EN 12350-1-7 Zkoušení �erstvého betonu 
�SN 73 0205   Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti 
�SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – �ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních t�les 
�SN 73 0210-2  Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 2: P�esnost 
   monolitických betonových konstrukcí 
�SN 73 0210-1   Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 1: P�esnost 
   osazení 
�SN 73 1373   Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdom�rné metody zkoušení betonu 
�SN EN 10204  Kovové výrobky - Druhy dokument	 kontroly 
�SN EN 13914-2  Navrhování, p�íprava a provád�ní vn�jších a vnit�ních omítek - �ást 2: 
   P�íprava návrhu a základní postupy pro vnit�ní omítky 



150 

9. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

9.1 Obecné požadavky na pln�ní BOZP 

Provád�né práce se budou �ídit níže uvedenými podmínkami a dokumentem BOZP. 

Všichni pracovníci podílející se na stavebních pracích musí být seznámeni s p�edpisy a technologickým 
postupem p�ed zahájením prací. Jsou povinni p�i práci používat p�edepsané ochranné pom	cky, které jsou 
stanoveny na základ� na�ízení vlády �. 495/2001 Sb.  

Další p�edpisy: 
• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništi 
• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví  

p�i nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj	 a technických 

za�ízení, p�ístroj	 a ná�adí 
  
Kvalita materiál	 a p�edepsané postupy prací musí být p�esn� dodržovány.  

Za snížené viditelnosti musí být pro práci zajišt�no dostate�né osv�tlení. U všech vjezd	 a vstup	 musí 
být zajišt�no ozna�ení bezpe�nostními zna�kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám dle Na�ízení 
vlády �. 11/2002 Sb.  

9.2 Povinnosti pracovník� na stavb�

Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být proškoleni o bezpe�nosti práce na staveništi a budou seznámeni 
s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky p�i provád�ní jednotlivých 
prací. Souhlas s dodržením všech p�edpis	 potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
• dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a za�ízení, používat ná�adí a pom	cky, které jim byly p�id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
• nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a požárních za�ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
• dodržovat bezpe�nostní ozna�ení, výstražné signály a upozorn�ní,
• dodržovat pokyny pov��ených osob pro �ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
• provád�t práci na u�eném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka (výjimkou je naléhavý d	vod nap�.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpov�dnému pracovníkovi.

Na technických za�ízeních, která p�edstavují zvýšení ohrožení života a zdraví zam�stnanc	, jedná-li se  
o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a �innosti samostatn� vykonávat  
a samostatn� je obsluhovat jen zvláš
 odborn� zp	sobilí zam�stnanci. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo zp	sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za�ízení, p�ípadn� p�íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p�erušit práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
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pracovníkovi. Dále podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohroženy. P�i p�erušení práce je nutno provést nezbytná opat�ení k ochran� zdraví a majetku a musí být  
o tom vyhotoven zápis. 

Všichni pracovníci rekonstrukce bytového domu v Hradci Králové musí být zdravotn� a odborn�
zp	sobilí pro výkon jednotlivých prací.  

Pro všechny pracovníky je zakázáno požívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P�i porušení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveništ�. Podobn� též [3]. 

9.3 Nebezpe�né látky 

9.3.1 Nebezpe�né látky p�i provád�ní izolace proti vod� a radonu 

MAPELASTIC SMART 
Klasifikace nebezpe�ných lýtek 
podle sm�rnice 99/45/CE 

Složka A (prášek) – 
DRÁŽDIVÁ 

Složka B (tekutina) – 
ŽÁDNÁ 

POTENCIONÁLNÍ Ú�INKY NA ZDRAVÍ:
Potenciální ú�inky na zdraví: O�i
Tento produkt je dráždivý pro o�i. P�íznaky mohou zahrnovat podrážd�ní, zarudnutí, poškrábání 
rohovky. 
Potenciální ú�inky na zdraví: Kožní
Tento produkt je dráždivý pro k	ži. Mechanické t�ení m	že zvýšit podrážd�ní k	že. 
Potenciální ú�inky na zdraví: Požití
Tento produkt m	že být škodlivý, je-li požití. Požití tohoto p�ípravku m	že zp	sobit nevolnost, 
zvracení a pr	jem. 
Potenciální ú�inky na zdraví: Vdechnutí
Tento produkt je dráždivý pro dýchací systém. Chronické onemocn�ní plic (silikóza) m	že být 
následkem  dlouhodobého a opakovaného vdechování prachu s tímto materiálem. Vdechování prachu 
vznikající p�i �ezání, broušení tohoto výrobku m	že zp	sobit podrážd�ní dýchacích cest. 
Zhoršení zdravotního stavu expozicí
P�ecitliv�lost na p�ípravek, alergie a kožní nebo dýchací potíže 
Vliv na životní prost�edí
Žádná nebyla identifikována 

PRVNÍ POMOC
První pomoc: O�i
V p�ípad� kontaktu neprodlen� vyplachujte o�i velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Jestliže 
podrážd�ní p�etrvá, vyhledejte léka�skou pomoc. 
První pomoc: K�že
P�i styku s pokožkou, vypláchn�te velkým množstvím vody. Pokud podrážd�ní p�etrvává, vyhledejte 
léka�skou pomoc. 
První pomoc: P�i požití
P�i požití, vypláchnout ústa vodou. Pokud dojde k požití velkého množství, vyhledejte léka�skou 
pomoc. Nevyvolávejte zvracení. 
První pomoc: P�i nadýchání
P�i nadýchání ihned odstra�te postiženého na �erstvý vzduch. [6] 
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IDROCRETE DM 
Zdravotní závadnost podle 
sm�rnice EC 88/379 

NE 

BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
P�i práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prost�edky k ochran� k	že (pracovní od�v, 
rukavice s nepropustným povrchem) a k ochran� o�í (protichemické brýle nebo obli�ejový štít). Osobní 
ochranné pracovní prost�edky musí být udržovány v použitelném stavu a jsou-li poškozena, je t�eba je 
ihned vym�nit. �astá vým�na od�vu je nutná, aby nedošlo k p�enosu z pot�ísn�ných míst. P�i 
dávkování do mícha�ky je nutno zabezpe�it, aby p�ípravek nemohl vst�íknout do o�í. 

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem. 
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití nevyvolávat zvracení, vypláchnou ústa, vypít ½ l vody a vyhledat léka�skou pomoc 
• P�i nadýchání p�enést na �erstvý vzduch [9] 

PRIMER EP 
ZÁSADY BEZPE�NOSTI A HYGIENY PRÁCE
• V uzav�ených prostorech zajistit ú�inné v�trání. 
• P�i zpracování a vytvrzování nát�ru nesmí být v ošet�ovaných prostorách zdroje otev�eného ohn�, 

je zakázáno kou�it. 
• Složka A je dráždivá látka p�i kontaktu s pokožkou nebo okem. 
• Složka B obsahuje r	zné agresivní látky. 
• Dlouhodobý kontakt sensibilisuje pokožku  
• P�i práci je vždy zapot�ebí používat rukavice. 
• P�i mísení složek je nutné rovn�ž používat ochranné rukavice a brýle. 
• V p�ípad� zasažení k	že, omyjte místo d	kladn� mýdlem a vodou. 
• jestliže dojde k sensibilisaci pokožky vyhledejte léka�e. 
• P�i zasažení oka vypláchn�te je vodou a neprodlen� vyžádejte léka�ské ošet�ení. 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [8] 
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5.7.2 Nebezpe�né látky p�i provád�ní injektáže zdiva proti vzlínající vod�  

MAPESTOP 
Klasifikace nebezpe�ných látek 
podle 1999/45 CE 

DRÁŽDIVÝ, VZNÍTITELNÝ 

BEZPE�NOSTNÍ P�EDPISY PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
Mapestop je vznítitelný a musí být proto skladován v dostate�né vzdálenosti od zdroje tepla, ohn�
a jisker. Zamezte vzniku elektrostatických výboj	.  
Mapestop je dráždivý pro k	ži a p�i styku s o�ima m	že zp	sobit vážné o�ní potíže. P�i manipulaci 
používejte ochranné rukavice a brýle. 
Mapestop je nebezpe�ný pro vodní organismy, nevylévejte ho do životního prost�edí. 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [5] 

LAMPOCEM 
Toxicita dle normy EEC 88/379 
Ho�lavost 

NE 
NE 

BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
P�i práci s materiálem obecn� platí Vyhláška �ÚBP a �BÚ �. 324/90 Sb., o bezpe�nosti práce 
a technických za�ízení p�i stavebních pracích. 
• Na p�ípravek se nevztahuje Na�ízení vlády �. 192/88 Sb. o jedech a jiných látkách škodlivých 

zdraví v platném zn�ní, ani jiné p�edpisy, nap�. o kancerogenech. 
• Obsahuje cement. P�i styku s vodou reaguje zásadit�. 
• Nevdechovat. V prostorách, kde je výrobek skladován a zpracováván zajistit �ádné v�trání. 
• P�i styku s pokožkou m	že zp	sobit její podrážd�ní a alergickou reakci u vnímaných osob. 
• P�i vniknutí do o�í m	že zp	sobit jejich podrážd�ní. 

• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, 
nepít alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

• P�i zasažení pokožky odložit veškerý kontaminovaný od�v, omýt postižené místo velkým 
množstvím vlažné vody a mýdlem nebo jiným vhodným mycím prost�edkem, ošet�it repara�ním 
krémem. 

• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ních 
ví�kách nejmén� 15minut a vyhledat léka�skou pomoc. 

• P�i požití nevyvolávat zvracení, vypláchnou ústa, vypít ½ l vody a vyhledat léka�skou pomoc. 

P�i práci je t�eba používat vhodné osobní ochranné pracovní prost�edky k ochran� pokožky (pracovní 
od�v, rukavice) a o�í (ochranné brýle, obli�ejový štít). Tam kde není možno zajistit ú�inné v�trání 
(tj. p�ekro�ení koncentrace 10 mg/m3 ovzduší) je nutno použít respirátor. Osobní ochranné pom	cky 
musí být p�i práci s LAMPOCEMem udržovány v použitelném stavu a poškozené pom	cky je t�eba 
ihned vym�nit. P�i práci nejíst, nepít, nekou�it. P�ed pracovní p�estávkou a po práci omýt ruce vodou 
a mýdlem a ošet�it repara�ním krémem. [19] 
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5.7.3 Nebezpe�né látky p�i provád�ní sana�ních omítek 

IDROSILEX PRONTO 
Zdravotní závadnost dle EC 
1999/45 

DRÁŽDIVÝ 

BEZPE�NOSTNÍ INSTRUKCE PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
Idosilex Pronto obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými t�lními tekutinami vyvolává 
dráždivou alkalickou reakci a u alergik	 reakci alergickou. 
P�i styku s o�ima dochází k podrážd�ní trvající i p�es 24 hod., p�i nadýchání zp	sobuje podrážd�ní  
dýchacích cest, styk s k	ží zp	sobuje zarudnutí, podrážd�ní otoky. Není zcela bezpe�ný pro vodní  
organismy.   

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití ústa vypláchn�te vodou – p�i potížích volejte léka�e. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

Používejte ochranné brýle a rukavice 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [11] 

POROMAP RINZAFFO 
Zdravotní závadnost dle EC 
1999/45 

DRÁŽDIVÝ 

BEZPE�NOSTNÍ INSTRUKCE PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
PoroMap Rinzaffo obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými t�lními tekutinami vyvolává 
dráždivou alkalickou reakci a u alergik	 reakci alergickou. 
P�i styku s o�ima dochází k podrážd�ní trvající i p�es 24 hod., p�i nadýchání zp	sobuje podrážd�ní  
dýchacích cest, styk s k	ží zp	sobuje zarudnutí, podrážd�ní otoky. Není zcela bezpe�ný pro vodní  
organismy.   

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití ústa vypláchn�te vodou – p�i potížích volejte léka�e. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

Používejte ochranné brýle a rukavice 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [14] 
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POROMAP INTONACO 
Zdravotní závadnost dle EC 
1999/45 

DRÁŽDIVÝ 

BEZPE�NOSTNÍ INSTRUKCE PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
PoroMap Intonaco obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými t�lními tekutinami vyvolává 
dráždivou alkalickou reakci a u alergik	 reakci alergickou. 
P�i styku s o�ima dochází k podrážd�ní trvající i p�es 24 hod., p�i nadýchání zp	sobuje podrážd�ní  
dýchacích cest, styk s k	ží zp	sobuje zarudnutí, podrážd�ní otoky. Není zcela bezpe�ný pro vodní  
organismy.   

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití ústa vypláchn�te vodou – p�i potížích volejte léka�e. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

Používejte ochranné brýle a rukavice 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [15] 

POROMAP FINATURA 
Zdravotní závadnost dle EC 
1999/45 

DRÁŽDIVÝ 

BEZPE�NOSTNÍ INSTRUKCE PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
PoroMap Finatura obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými t�lními tekutinami vyvolává 
dráždivou alkalickou reakci a u alergik	 reakci alergickou. 
P�i styku s o�ima dochází k podrážd�ní trvající i p�es 24 hod., p�i nadýchání zp	sobuje podrážd�ní  
dýchacích cest, styk s k	ží zp	sobuje zarudnutí, podrážd�ní otoky. Není zcela bezpe�ný pro vodní  
organismy.   

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití ústa vypláchn�te vodou – p�i potížích volejte léka�e. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

Používejte ochranné brýle a rukavice 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [16] 
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SILEXCOLOR 
Zdravotní závadnost dle EC L. 
88/379 

ANO Dráždí k	ži, p�i kontaktu m	že poškodit zrak 

BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
• Na p�ípravek se nevztahuje Na�ízení vlády �. 192/88 Sb. o jedech a jiných látkách škodlivých 

zdraví v platném zn�ní, ani jiné p�edpisy, nap�. o karcinogenech. 
• P�i styku s pokožkou m	že zp	sobit její podrážd�ní. 
• P�i vniknutí do o�í m	že zp	sobit jejich podrážd�ní. 

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít ½ l vody a vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 

P�i práci je t�eba používat vhodné osobní ochranné pracovní prost�edky k ochran� pokožky (pracovní 
od�v, rukavice) a o�í (ochranné brýle, obli�ejový štít). Osobní ochranné pom	cky musí být p�i práci 
s SILEXCOLORem udržovány v použitelném stavu a poškozené pom	cky je t�eba ihned vym�nit. 
P�i práci nejíst, nepít, nekou�it. P�ed pracovní p�estávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem 
a ošet�it repara�ním krémem 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [18] 
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10. EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 

Je nutno dodržovat ustanovení zákona �. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu životního prost�edí  
a to po celou dobu provád�ní stavebních prací. 

Dbát na dodržení omezujících podmínek stanovených pro stavbu a nep�ekra�ovat limity stanovené  
pro zachování pohody v okolí stavby. To se týká hlu�nosti, prašnosti, dodržování �asových omezení  
pro rušení prací. 

Na pracovišti a na vykázaném úseku za�ízení staveništ� udržovat po�ádek a �istotu. 

Evidovat odpad vzniklý a p�edaný k likvidaci právnické osob� nakládající s odpadem zp	sobem 
stanoveným podle platné legislativy. 

Udržovat �istotu a po�ádek i na ur�ených dopravních trasách. Vozidla vyjížd�jící ze stavby budou �išt�na 
od bláta v míst� za�ízení staveništ� na to ur�eném. 

Emise výfukových plyn	 budou omezeny vypínáním motor	, pokud stroj není pracovn� nasazen. 

Dále musejí být dodržovány p�edpisy z hlediska ochrany životního prost�edí: 
� P�edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon	
� P�edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad	, Seznam nebezpe�ných odpad	 a seznamy odpad	 a stát	 pro ú�ely vývozu, dovozu  
a tranzitu odpad	 a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad	 (Katalog 
odpad	) 

� P�edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv	 na životní prost�edí 

� Idrocrete DM – Idrocreate DM se nesmí likvidovat spole�n� s domácím odpadem. Zákaz Vylévat 
do kanalizace. Likvidovat jako stavební su
, tím se rozumí vytvrzená sm�s betonu s p�ísadou 
Idrocrete DM. Likvidace v tekutém stavu pouze za pomocí firmy oprávn�né likvidovat speciální 
odpad.  

� Mapelastic Smart – Dvousložková hmota s vysokým obsahem syntetických polymer	 (prysky�ic) 
na bázi cementových pojiv a jemnozrnných plniv. 

� Idrosto B25 – pružný profil na bázi akrylových polymer	. P�i likvidaci v�tšího množství se produkt 
odstraní jako pr	myslový nebo stavební odpad. P�i menším množství se m	že odstranit spole�n�
s domácím odpadem. 
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Odpady vznikající na stavb�: 

KÓD 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU KATEGORIE 
ODPADU 

LIKVIDACE

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu N skládka 

13 01 13 Hydraulické oleje N spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�išt�né 

N spalovna 

17 01 02 Cihly O skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O skládka 

17 06 03  
Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpe�né látky 

N spalovna 

17 06 04 
Jiné izola�ní materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 
06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O skládka 

Vysv�tlivky:  
− O = Oby�ejný
− N = Nebezpe�ný
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12. VÝKLADOVÝ SLOVNÍ�EK POUŽITÝCH VÝRAZ�

Adheze = p�ilnavost, fyzikální ulpínání látek na sob� p	sobením p�itažlivých sil mezi atomy pop�ípad�
molekulami. 

Alkalický = zásaditý 

Disperze = rozptyl, rozptýlení, rozklad 

Epoxidová prysky�ice = organická slou�enina s t�í�lenným cyklem tvo�eným jedním atomem kyslíku a 
dv�ma atomy uhlíku 

Hygroskopicita = schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost 

Osmotický = vznikající p�i osmóze 

Osmóza = pronikání, difúze molekul rozpoušt�dla ze z�ed�ných roztok	 nebo �istého rozpoušt�dla do 
roztoku koncentrovan�jšího p�es polopropustnou membránu 

Pucolán = sope�ný popel, p�ísada do maltovin. Pucolán je materiál k�emi�itanový nebo 
hlinitok�emi�itanový. V rozdrceném stavu za p	sobení vlhkosti a p�i b�žných teplotách reaguje chemicky 
a hydroxidem vápenatým a formuje složky, které mají vlastnosti cementu. 

Saponifikace = zmýdel�ování 

Silikát = k�emi�itan 

Sulfát = Sírany (sulfáty) jsou soli odvozené od kyseliny sírové, které vznikly náhradou obou jejích 
kyselých vodík	

Syntetický = souhrnný, vyrobený synteticky, um�lý 
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1. ÚVOD 

1.1 Obecné informace 

Zpráva Bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práce (dále jen BOZP) je dokument vypracován pro rekonstrukci 
bytového domu v Hradci Králové. Bližší ur�ení je, d�m pro zdravotnictví. B�hem provád�ní prací  
p�i rekonstrukci je nutné dodržovat ur�ená pravidla uvedená v tomto dokumentu, která budou zajiš	ovat 
bezpe�nost pracovník� p�i práci na staveništi. Dále budou ur�ovat pravidla pro bezpe�né a zdraví 
neohrožující práce, a také aby nemohlo dojít ke vzniku dalších rizik. 

1.2 Platnost 

Dokument se vztahuje na všechny pracovišt� a prostory stavby, v�etn� využívaných prostor� související 
s provád�nou stavbou. Vtahuje se na všechny osoby provád�jící pracovní �innost na pracovišti a také  
na osoby, které se s v�domím hlavního dodavatele nebo investora vyskytují v prostorách staveništ�. 

1.3 Hlavní zásady 

Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatel�. 
Všichni pracovníci musí být p�ed provád�ním práce seznámeni s BOZP a proškolení o bezpe�nosti práce 
a prevence rizik. Pracovníci musí mít pracovní a ochranný od�v, být vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prost�edky (déle jen OOPP) a dodržovat pokyny odpov�dných pracovník�. O školení musí 
být proveden zápis s prezen�ní listinou. 

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

2.1 Stru�ný popis 

Stávající d�m se nachází na vnit�ní stran� druhého silni�ního okruhu v Hradci králové na pravém b�ehu 
�eky Labe v blízkosti Labského mostu v památkov� chrán�ném území. Jedná se o objekt �p. 745 
v Resslov� ulici o parcelním �ísle 848/1 v m�stské zástavb�. K objektu na jedné stran� p�iléhá sousední 
�ty�podlažní d�m �p. 935 o parcelním �ísle 1053 a na druhé stran� je proluka.  

Stávající objekt �p. 745 má t�i nadzemní podlaží, jedno polozapušt�né podzemní podlaží a p�dní prostor 
pod šikmo pultovou st�echou na stran� do ulice a pod plochou st�echou na stran� dvora. Sousední 
�ty�podlažní d�m �p. 935 má polozapušt�né podzemní podlaží, �ty�i nadzemní podlaží a plochou st�echu. 

Svislé konstrukce objektu jsou zd�né z cihel, vodorovné konstrukce jsou železobetonové a d�ev�né. 
Objekt je založen na betonovém pásu, pouze st�na se sousedícím objektem je založena na cihelném 
základu. P�dorysný tvar objektu tvo�í obdélník o rozm�rech 13,0 x 13,5 metr� s p�edsazeným schodišt�m 
sm�rem do dvora. Konstruk�ní výška nadzemních podlaží je 3,500 metr�. 

Objekt bude rekonstruován pro ú�ely zdravotnických služeb. Stavba bude realizována ve dvou �asov�
odd�lených etapách. V první etap� se rekonstrukcí rozumí stavební úpravy stávajícího objektu a jeho 
nástavba o dv� podlaží na stran� do ulice a o t�i podlaží na stran� do dvora.  
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V druhé etap� bude k p�vodnímu domu p�istaven nový objekt, který vyplní celou stávající proluku. Tento 
objekt bude mít šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží.  

V plánované �ásti nástavby budou obvodové nosné st�ny vyzd�ny z cihelných blok� Porotherm 44 P+D  
a st�edová nosná st�na vyzd�na z cihelného bloku Porotherm 30 P+D. Stropní konstrukce nástavby budou 
tvo�eny keramickým stropem Porotherm (cihelné vložky Miako a keramobetonové stropní nosníky).  
Stávající d�ev�né stropní konstrukce budou nahrazeny ocelovými. Výškové úrovn� nadzemních podlaží 
se navrženými stavebními úpravami nem�ní. Podlaha v podzemním podlaží bude prohloubena na relativní 
kótu -2,260 (0,000 je úrove� vstupu do schodišt�), t. j. asi o 0,800m níže proti p�vodnímu stavu.   

V míst� stavby byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum, na jehož základ� jsou navrženy tryskové 
injektáže a posudek z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budovy. Dále byl proveden mapový 
podklad s výškopisnými a polohopisnými údaji. Základovou spáru tvo�í fluviální št�rkopísky labské 
údolní terasy. Hladina podzemní vody je m�lko pod úrovní terénu na kót� 228 m n. m. Podzemní voda 
vykazuje chemismus s vysoce agresivními ú�inky na stavební konstrukce vlivem CO2. Podle �SN EN 
206-1 �adíme vodu do nízkoagresivního prost�edí XA1. [1] 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se navrženými úpravami nem�ní. Objekt je p�ístupný 
z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo�í asfaltový povrch. Další 
p�ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je zde 
nezpevn�ný. 

Stavba je realizována na pozemku, uvedený v katastru nemovitostí, jako stavební parcela. Celá plocha je 
využita jako staveništ�. Vým�ra pozemku �iní 890 m2. 

3. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLN�NÍ BOZP 

B�hem rekonstrukce bytového domu ur�eného pro zdravotnictví v Hradci Králové, budou všichni 
pracovníci p�sobící na staveništi povinni �ídit uvedeným dokumentem a právními p�edpisy. Jedná se 
výhradn� o tyto p�edpisy: 

• Na�ízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništi 

• Na�ízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví  
p�i nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
• Na�ízení vlády 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí 
• Na�ízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj� a technických 

za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

3.1 Povinnosti zhotovitele stavby 

Zhotovitel p�i uspo�ádání staveništ� musí zajistit, aby byly dodrženy požadavky na pracovišt� stanovené 
zvláštním právním p�edpisem (Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. - O podrobn�jších požadavcích na 
pracovišt� a pracovní prost�edí.) a aby staveništ� vyhovovalo obecným požadavk�m na výstavbu podle 
zvláštního právního p�edpisu (Vyhláška �. 137/1998 Sb. – O obecných technických požadavcích  
na výstavbu.) a dalším požadavk�m na staveništ� stanoveným v p�íloze �. 1 k na�ízení vlády 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi. 

Vymezení pracovišt� pro provád�ní ur�ených prací a �inností provede zhotovitel. Zhotovitel postupuje 
podle zvláštních právních p�edpis� upravujících podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci 
(Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci,  
ve zn�ní na�ízení vlády �. 523/2002 Sb. a na�ízení vlády �. 441/2004 Sb.) Zhotovitel zodpovídá  
za uspo�ádání staveništ�, pop�ípad� za vymezené pracovišt�.   
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V zápise o p�edání a p�evzetí se zapíší veškeré skute�nosti, jež jsou významné z hlediska zajišt�ní 
bezpe�nosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi nebo pracovišti. 

Zhotovitel nesmí ud�lit práci pracovník�m provád�ní stavebních prací, kte�í nespl�ují podmínky odborné 
a zdravotní zp�sobilosti. Zhotovitel má povinnost vést evidenci o školení, zau�ení, zkouškách, odborné  
a zdravotní zp�sobilosti pracovník�.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit pracovníky vhodným ná�adím a pom�ckami pot�ebnými 
k bezpe�nému provád�ní práce. Opat�it pracovníky OOPP, dokumentací, návody a pravidly v rozsahu 
pot�ebném pro výkon jednotlivých prací. Dále je zhotovitel povinen vybavit pov��ené osoby �ízením  
a kontrolou nad provád�ním stavebních prací právními a ostatními p�edpisy, tak aby byla zajišt�na 
bezpe�nost práce v rozsahu pot�ebném pro výkon jednotlivých prací. 

Zhotovitel zajistí, aby: 
a)  B�hem používání a provozu stroj� a technických za�ízení, ná�adí a dopravních prost�edk� na staveništi 
byly krom� požadavk� na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, dodržování bližších minimální 
požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci stanovené v p�íloze �. 2 k na�ízení vlády �. 591/2006 
Sb. 
b) byly spln�ny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v p�íloze �. 3 k na�ízení vlády 
591/2006, jestliže se na staveništi plánují nebo provád�jí: 
• práce spojené se skladováním a manipulací zeminy. Tím je myšleno její rozpojování, p�emis	ování  

a zhut�ování. Déle práce spojené s tímto provád�ním, jakožto provád�ní výkopových prací, zajišt�ní 
stability st�n výkop�, svahování výkop� (déle jen „zemní práce“).

• práce spojené s provád�ním montáže a demontáže bedn�ní, p�epravou a ukládáním ocelové výztuže  
a betonové sm�si. (dále jen „betoná�ské práce“).

• práce spojené úpravami konstrukcí a zd�ním, omítáním st�n a strop�, zhotovením podlah, mazanin 
nebo dlažeb. (dále jen „zednické práce“)

• práce spojené s montáží a demontáží ocelových, d�ev�ných, betonových, železobetonových, 
pop�ípad� jiných prvk�. Tvaru ty�ových, plošných nebo prostorových. (dále jen „montážní práce“) 

• práce spojené s demolicí prvk� stavební konstrukce. (dále jen „bourací práce“) 
• práce spojené s úpravou povrch� stavebních �i jiných konstrukcí. (déle jen „malí�ské a nat�ra�ské 

práce“) 

Jestliže b�hem provád�ní nebo pohybu po staveništi, pop�ípad� pracovišti hrozí nebezpe�í pádu fyzických 
osob nebo p�edm�t� z výšky nebo do hloubky, je zhotovitel povinen zajistit bezpe�né provád�ní t�chto 
prací v souladu s na�ízením vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky. [20] 

3.2 Povinnosti pracovník� na stavb�

Jak už bylo uvedeno výše v bod� „hlavní zásady“ budou pracovníci proškoleni o bezpe�nosti práce na 
staveništi a budou seznámeni s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky 
p�i provád�ní jednotlivých prací. Souhlas s dodržením všech p�edpis� potvrdí svým podpisem.  

Pracovníci p�i provád�ní stavebních prací jsou povinni: 
• dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a za�ízení, používat ná�adí a pom�cky, které jim byly p�id�leny pro výkon 

jednotlivých prací,
• nem�nit nic na provozních, bezpe�nostních a požárních za�ízení bez souhlasu odpov�dného 

pracovníka,
• dodržovat bezpe�nostní ozna�ení, výstražné signály a upozorn�ní,
• dodržovat pokyny pov��ených osob pro �ízení a kontrolou nad provád�ním stavebních prací,
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• provád�t práci na u�eném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpov�dného 
pracovníka (výjimkou je naléhavý d�vod nap�.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpov�dnému pracovníkovi.

Na technických za�ízeních, která p�edstavují zvýšení ohrožení života a zdraví zam�stnanc�, jedná-li se  
o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a �innosti samostatn� vykonávat  
a samostatn� je obsluhovat jen zvláš	 odborn� zp�sobilí zam�stnanci. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo zp�sobit 
provozní havárii nebo poruchu technického za�ízení, p�ípadn� p�íznaky takového nebezpe�í, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpe�í odstranit sám, p�erušit práci a oznámit to ihned odpov�dnému 
pracovníkovi. Dále podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpe�ím 
ohroženy. P�i p�erušení práce je nutno provést nezbytná opat�ení k ochran� zdraví a majetku a musí být  
o tom vyhotoven zápis. 

Všichni pracovníci rekonstrukce bytového domu v Hradci Králové musí být zdravotn� a odborn�
zp�sobilí pro výkon jednotlivých prací.  

Pro všechny pracovníky je zakázáno požívat alkohol, drogy �i jiné omamné a návykové látky b�hem 
pracovní doby. P�i porušení tohoto pravidla bude ur�itý pracovník vykázán ze staveništ�. Podobn� též [3] 

3.2.1 Ochranné pom�cky pracovník�

Dle na�ízení vlády �. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a dezinfek�ních prost�edk�. 

Ochranné prost�edky musí: 
• být po dobu používání ú�inné proti vyskytujícím se rizik�m a jejich používání nesmí p�edstavovat 

další riziko, 
• odpovídat podmínkám na pracovišti, 
• být p�izp�sobeny fyzickým p�edpoklad�m jednotlivých zam�stnanc�, 
• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zam�stnanc�. 

Tam, kde p�ítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zam�stnanci používali sou�asn� více 
ochranných prost�edk�, musí být tyto ochranné prost�edky vzájemn� slu�itelné. 

Zam�stnanci musí být s používáním ochranných prost�edk� seznámeni. Používání ochranných prost�edk�
více zam�stnanci je možné pouze v p�ípad�, že byla u�in�na opat�ení, která zamezí ohrožení p�enosnými 
chorobami. 

Zp�sob, podmínky a dobu používání OOPP stanoví zam�stnavatel na základ� �etnosti a závažnosti 
vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracovišt� a s p�ihlédnutím k vlastnostem t�chto 
ochranných prost�edk�. 

• Druhy ochranných prost�edk�: 
• Ochrana hlavy 

� p�ilba 
• Ochrana sluchu  

� mušlové chráni�e sluchu, akustické p�ilby, zátkové chráni�e sluchu 
• Ochrana o�í a obli�eje  

� brýle, obli�ejové štíty, svá�e�ské kukly a štíty 
• Ochrana dýchacích orgán�  

� masky a polomasky s filtry proti �ásticím, parám, plyn�m 
• Ochrana rukou a paží  

� rukavice na ochranu p�ed mechanickým poškozením, p�ed chemickými látkami a biologickými 
�initeli, p�ed elekt�inou, žárem a nízkými teplotami, ochranné rukávy 
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• Ochrana nohou  
� vhodný typ obuvi, dostate�né pevná a odolná i nep�íznivým pracovním podmínkám, chráni�e 

kolen 
• Ochrana trupu a t�la ochranné vesty a kabáty 
• Ochrana celého t�la  

� prost�edky pro prevenci pádu, brzdné za�ízení pohlcující kinetickou energii, prost�edky  
pro polohování t�la, ochranné pracovní od�vy, od�vy na ochranu p�ed chemickými látkami 
biologickými �initeli, od�vy odolné proti žáru a ohni 

3.3 Požadavky na stavb�

Dle na�ízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

3.3.1 Obecné požadavky na zajišt�ní staveništ�

1) Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, p�i dodržení následujících zásad:  

a)  staveništ� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejmén� 1,8 m. 
P�i vymezení staveništ� se bere ohled na související p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén� narušit. Náhradní komunikace je nutno �ádn�
vyzna�it a osv�tlit. 

• Oplocení staveništ� pro rekonstrukci bytového domu v Hradci Králové bude využito stávající  
a p�ekontrolováno (dosahuje výšky 1,8 m). Vjezd na staveništ� bude zajišt�n uzamykatelnou 
branou ší�ka 4 m s ozna�ením p�íslušnými dopravními zna�kami. 

b) u liniových staveb nebo u staveniš	, pop�ípad� pracoviš	, na kterých se provád�jí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespo� z horní ty�e upevn�né ve výši 1,1 m  
na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé st�ední ty�e; s ohledem na místní a provozní podmínky 
m�že toto ohrazení být nahrazeno zábranou. 

c) nelze-li u prací provád�ných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
d�vod� ohrazení ani zábradlí provést, musí být bezpe�nost provozu a osob zajišt�na jiným 
zp�sobem, nap�íklad �ízením provozu nebo st�ežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubn�, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpe�í pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

• P�i provád�ní prací, kde je volná výška nebo hloubka vyšší jak 1,5 m, bude volný okraj zajišt�n 
proti nebezpe�í pádu pomocí mobilního oplocení 1,125 m ve vzdálenosti 1,5 od volného okraje 
(výška/hloubka vyšší 1,5 m). 

2) Zhotovitel ur�í zp�sob zabezpe�ení stanovišt� proti vstupu nepovolaných fyzickým osob, zajistí 
ozna�ení hranice staveništ� tak, aby byly z�eteln� rozeznateln� i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en 
bezpe�nostními zna�kou na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3) Nejsou-li požadavky na zabezpe�ení staveništ� pro zrakov� a pohybov� postižené obsaženy  
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení pop�ípad�
ohrazení staveništ� na ve�ejných prostranstvích a pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 

4) Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, provád�jící místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en 
bezpe�nostní zna�kou na všech vjezdech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5) P�ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za�ízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opat�ení ke spln�ní podmínek stanovených provozovateli t�chto 
vedení, staveb nebo za�ízení (nap�. elektronická vedení, energetická vedení apod.), a b�hem 
provád�ní prací je dodržuje. 

• P�ed zahájením prací si zajistí zhotovitel vyjád�ení provozovatele vedení, staveb nebo za�ízení 
dot�ené stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené ve vyjád�eních 
provozovatele. B�hem prací v blízkosti vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti – skute�ná 
poloha vedení se nemusí shodovat s polohou uvedenou v p�iložené dokumentaci. 
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6) Po celou dobu provád�ní prací na staveništi musí být zajišt�n bezpe�ný stav pracoviš	 a dopravních 
komunikací. Požadavky na osv�tlení stanoví na�ízení vlády �.178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci, ve zn�ní na�ízení vlády �. 523/2002 Sb. a na�ízení 
vlády �. 441/2004 Sb. 

• Na stavb� bude z�ízena osv�tlovací technika pro zlepšení viditelnosti p�i snížených podmínkách 
viditelnosti. Týká se to p�edevším venkovních prací a prací uvnit� stavby. Toto se bude �ídit 
výše uvedenými právními p�edpisy. 

7) P�ístup na jakoukoli plochu, která není dostate�n� únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým za�ízením nebo jinými prost�edky zajišt�no bezpe�né provedení práce, pop�ípad�
umožn�n bezpe�ný pohyb po této ploše. 

• V p�ípad� práce na nedostate�n� únosné ploše bude provedeno do�asné zvýšení únosnosti  
dle konkrétní situace. Práci na t�chto neúnosných plochách je možné vykonávat po svolení 
stavbyvedoucím s uvedením této skute�nosti ve stavebním deníku. 

8) Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, pop�ípad� jeho bezprost�ední 
blízkosti. 

• Na stavb� budou dodržovány pokyny pro práci, p�epravu a uskladn�ní hmot a materiál�, 
pokyny pro práci stroji a s dopravními prost�edky. Sou�asn� s tímto budou dodržovány 
všechny bezpe�nostní opat�ení, platné právní legislativa pro ochranu zdraví p�i práci  
a technologické p�edpisy. 

• P�i vstupu na staveništ� bude umíst�na na vstupní brán� tabule s informacemi o základních 
bezpe�nostních opat�eních, které je nutné striktn� dodržovat p�i pohybu po staveništi. 

• Místa, kde hrozí nebezpe�í pádu, budou ozna�ena výstražnou cedulí a páskou. Aby se zamezilo 
riziku pádu, budou všechny otvory v�tší jak 0,25 m zakryty dostate�n� pevnou konstrukcí. 

• Fyzické osoby pohybující se po staveništi by m�li mít ochranné prost�edky – reflexní vestu, 
p�ilbu a pevnou obuv. 

• Staveništní komunikace musí být udržována �istá, zajišt�na její stabilita a únosnost. 
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Obr. 3.3.1.1: Zákazové zna�ky 
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Obr. 3.3.1.2: Bezpe�nostní tabulky 

3.3.2 Za�ízení pro rozvod energie 

1) Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí 
být dostate�n� chrán�ny p�ed nebezpe�ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
do�asného za�ízení pro rozvod energie a ochranných za�ízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozvád�né energie, podmínkám vn�jších vliv� a odborné zp�sobilosti fyzických osob, které mají 
p�ístup k sou�ástem za�ízení. Rozvody energie, existující p�ed z�ízením staveništ�, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditeln� ozna�eny. 
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2) Do�asná elektrická za�ízení na staveništi musí spl�ovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypína� elektrického za�ízení 
musí být umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, musí být ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né 
manipulaci a s jeho umíst�ním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická za�ízení, která nemusí z�stat z provozních 
d�vod� zapnuta, odpojena a zabezpe�ena proti neoprávn�né manipulaci. 

3) Pokud nelze nadzemní elektrické vedení p�esunout mimo staveništ� nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prost�edk� a pojízdných stroj�  
do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prost�edk� a pojízdných stroj� pod vedením 
vylou�it, je nutno umístit záv�sné zábrany a náležitá upozorn�ní. 

• Všechny osoby na staveništi musí být seznámeni s umíst�ním elektrického za�ízení, které se  
na stavb� vyskytuje. Pracovníci provád�jící jednotlivé stavební práce musí být vyškoleni 
s jejich používáním. Na každém za�ízení bude vystaven upozor�ující štítek s návodem 
používání, který bude uložen u stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí musí zajistit pravidelnou 
kontrolu všech t�chto za�ízení, o kontrole provede zápis a zapíše datum další plánované revize. 
Manipulace s elektrickým vedením je povoleno pouze osobám, které jsou zp�sobilé a prošli 
školením.

Obr. 3.3.2: Bezpe�nostní tabulky 

3.3.3 Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

1) Pohyblivá nebo pevná pracovišt� nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní  
s ohledem na:  
a) po�et fyzických osob, které se na nich sou�asn� zdržují, 
b) maximální zatížení, které se m�že vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) pov�trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2) Nejsou-li podp�ry nebo jiné sou�ásti pracoviš	 dostate�n� stabilní samy o sob�, je t�eba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpe�ným ukotvením, aby se vylou�il nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracovišt� nebo jeho �ásti. 

3) Zhotovitel zajiš	uje provád�ní odborných prohlídek pracovišt� zp�sobem a v intervalech 
stanovených v pr�vodní dokumentaci, vždy však po zm�n� polohy a po mimo�ádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4) Zhotovitel skladuje materiál, ná�adí a stroje podle p�ílohy �. 3 �ásti I k tomuto na�ízení a podle 
pokyn� výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis� (Zákon �. 258/2000 Sb.,  
o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�) a požadavky na organizaci 
práce a pracovních postup� stanovenými v p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení tak, aby nevzniklo 
nebezpe�í ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prost�edí. 

• Všechny hmoty a materiál budou uskladn�ny na pevné, rovné a odvodn�né ploše, která je 
ur�ena pro skladování. Drobn�jší materiál, stroje a ná�adí, budou uschovány v uzamykatelném 
prostoru nebo ve skladovacím kontejneru.  

5) Zhotovitel p�eruší práci, jakmile by její další pokra�ování vedlo k ohrožení život� nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop�ípad� k ohrožení majetku nebo životního 
prost�edí vlivem nep�íznivých pov�trnostních vliv�, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, pop�ípad� vlivem jiných nep�edvídatelných okolností. D�vody  
pro p�erušení práce posoudí a o p�erušení práce rozhodne fyzická osoba pov��ená zhotovitelem. 
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• Nep�íznivé klimatické podmínky m�žou být d�vodem p�erušení práce. P�i jiných situacích 
posoudí a rozhodne stavbyvedoucí a pokra�ování prací. Bezpe�ný p�esun fyzických osob  
do prostor� mimo ohrožení zdraví zajiš�uje stavbyvedoucí, p�i této situace provede kontrolu 
po�tu osob.

6) P�i p�erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat�ení k ochran� bezpe�nosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opat�eních.  

7) Dojde-li v pr�b�hu prací ke zm�n� pov�trnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
pop�ípad� provozních podmínek, které by mohly nep�ízniv� ovlivnit bezpe�nost práce zejména  
p�i používání a provozu stroj�, zajistí zhotovitel bez zbyte�ného odkladu provedení nezbytné zm�ny 
technologických postup� tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
Se zm�nou technologických postup� zhotovitel neprodlen� seznámí p�íslušné fyzické osoby. 

8) V místech s nebezpe�ím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajiš	uje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamocen� byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro p�ípad nehody, a stanoví ú�innou formu dohledu pro pot�ebu v�asného poskytnutí 
první pomoci. 

• Pro p�ípady uvedené výše budou pracovní �innost vykonávat minimáln� dv� osoby. Jeden 
pracovník vykonává zadanou �innost a druhý zajiš�uje jeho bezpe�nost.

3.3.4 Obecné požadavky na obsluhu stroj�

1) P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména únosnost p�dy, p�ejezd� a most�, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, pop�ípad� jiných podzemních 
p�ekážek, umíst�ní nadzemních vedení a p�ekážek. 

2) P�i provozu stroje obsluha zajiš	uje stabilitu stroje v pr�b�hu všech pracovních �inností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv�sy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu  
s návodem k používání a zajišt�ny proti zabo�ení, posunutí nebo uvoln�ní. 

3) Pokud je u stroje p�edepsáno zvláštní výstražné signaliza�ní za�ízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, p�ípadn� sv�telným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha 
stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li  
v pr�vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený �inností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�tšeným o 2 m. Na nep�ehledných pracovištích smí 
být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby posta�ující k opušt�ní ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 

4) Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným sv�tlem 
oranžové barvy, �ídí se jeho �innost zákonem �. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
a o zm�nách n�kterých zákon� (zákon o silni�ním provozu) 

5) P�i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu  
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních p�edpis�, dohled a podle okolností též 
bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích zajiš	uje dostate�ným po�tem zp�sobilých 
fyzických osob, které p�i této �innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prost�edek výstražný 
od�v s vysokou viditelností. P�i ozna�ení p�ekážky provozu na pozemních komunikacích se �ídí 
ustanoveními vyhlášky �. 30/2001 Sb., kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a �ízení provozu na pozemních komunikacích. 

6) Stroje, p�i jejich �innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zp�sobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpe�í p�enášení vibrace p�sobících škody na blízkých stavbách, 
výkopech pozemním vedení, za�ízení, a podobn�. 

• P�ed zahájením prací musí být všichni �idi�i stroj� seznámení s provozními a pracovními 
podmínkami. Jedná se p�edevším o únosnost p�dy, umíst�ní podzemního vedení a jiných 
podzemních �i nadzemních p�ekážek.

• Za stav, bezpe�nost a stabilitu stroje zodpovídá �idi� stroje.
• Je-li práce p�erušena nebo ukon�ena musí �idi� stroje uvést stroj do bezpe�né polohy a zajistit 

jeho stabilitu. Stroj musí být zajišt�n proti samovolnému pohybu. Stroje a za�ízení budou 
odstavena na ur�ené místo, které se uvedou p�ed zahájením prací. 

• Obsluha stroje – strojním musí mít vždy u sebe strojní pr�kaz.
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• Obsluha stroje p�ed zapo�etím práce provede kontrolu a do provozního deníku zaznamená 
výsledek kontroly. Sou�asn� zaznamená závady stroje nebo provozní odchylky zjišt�né 
v pr�b�hu p�edchozího provozu nebo používání stroje a s p�ípadnými závadami musí být 
seznámena st�ídající obsluha stroje.

• Nakládání a p�eprava se provádí ve smyslu požadavk� na�ízení vlády 168/2002 Sb., kterým se 
stanoví zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit 
p�i provozování doprav dopravními prost�edky 

3.3.5 Skladování a manipulace s materiálem 

1) Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p�ednostn� v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 

2) Za�ízení pro vybavení skládek, jakými jsou op�rné nebo stabiliza�ní konstrukce, musí být �ešena tak, 
aby umož�ovala skladování, odebírání nebo dopl�ování prvk� a dílc� v souladu s pr�vodní 
dokumentací bez nebezpe�í jejich poškození. Místa ur�ená k vázání, odv�šování a manipulaci  
s materiálem musí být bezpe�n� p�ístupná. 

3) Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní skladovaných materiál�, 
rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� dopravních komunikací musí odpovídat rozm�r�m  
a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj�. 

4) Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na jeho stabilita  
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, op�rami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajišt�ny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
nap�íklad p�evrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5) Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro bezpe�né uchopení 
nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn� proloženy podklady. Jako podklad� není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více prvky voln� položenými 
na sebe. 

6) Sypké hmoty mohou být p�i pln� mechanizovaném zp�sobu ukládání a odb�ru skladovány  
do jakékoli výšky. P�i odebírání hmot je nutno zabránit vytvá�ení p�evis�. Vytvo�í- li se st�na, upraví 
se odb�r tak, aby výška st�ny nep�esáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

7) P�i ru�ním ukládání a odebírání sm�jí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ru�n�, pop�ípad� mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se 
místo odb�ru tak, aby nevznikaly p�evisy a výška st�ny nep�esáhla 1,5 m. 

8) Skládka sypkých hmot se spodním odb�rem musí být ozna�ena bezpe�nostní zna�kou se zákazem 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpe�ují provád�ní odb�ru, se nesm�jí 
zdržovat v ohroženém prostoru místa odb�ru.  

9) Sypké hmoty v pytlích se ru�n� ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a p�i mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajišt�ny nap�íklad op�rami nebo 
st�nami, musí být pytle uloženy v bezpe�ném sklonu a vazb� tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10) Tekutý materiál musí být skladován v uzav�ených nádobách tak, aby otvor pro pln�ní, pop�ípad�
vyprazd�ování byl naho�e. Otev�ené nádrže musí být zajišt�ny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajišt�ny proti rozvalení.  
P�i skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajiš	ujících jejich stabilitu. 

11) Tabulové sklo musí být skladováno na stojato v rámech s m�kkými podložkami a zajišt�no proti 
sklopení.  

12) Nebezpe�né chemické látky a chemické p�ípravky musí být skladovány v obalech s ozna�ením druhu 
a zp�sobu skladování, který ur�uje výrobce, a ozna�eny v souladu s požadavky zvláštních právních 
p�edpis� (Zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n�
n�kterých zákon�). 

13) Plechovky a jiné oblé p�edm�ty sm�jí být p�i ru�ním ukládání stav�ny nejvýše do výšky 2 m  
p�i zajišt�ní jejich stability. Trubky, kulatina a p�edm�ty podobného tvaru musí být zajišt�ny proti 
rozvalení. 

14) Prvky a dílce pravidelných tvar� mohou být p�i mechanizovaném ukládání a odb�ru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není p�ekro�ena 
únosnost podloží a že je zajišt�na bezpe�ná manipulace s nimi. 
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15) Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� nebo z bezpe�ných podlah 
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání 
prvk�, dílc� a sestav ze žeb�ík� lze provád�t pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16) S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním p�edpisem 
(Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�). 

• Všechen materiál a hmoty budou skladovány na rovné, odvodn�né a zpevn�né ploše ze 
št�rkopísku s ohledem na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci. Menší materiály budou 
skladovány ve skladovacím kontejneru pop�ípad� v do�asném objektu �p. 890. Objekt je 
uzamykatelný. Zp�sob sladování materiálu musí být v souladu s technickými listy  
od dodavatele.  

• Místnost v objektu �p. 890 s uskladn�ným materiálem musí být suchá a vykazovat teplotu 
v rozmezí +15°C a +25°C, jinak by docházelo k znehodnocení materiálu. Na podlahu místnosti, 
kde bude materiál složen, se nekladou nijak velké požadavky (myšlené dilatace mezi 
materiálem a podlahou). Hydroizola�ní materiály jsou na bázi bentonitu, a proto je nutné dbát 
na ochranu proti vlhkosti a p�ímému styku s vodou.  

• Materiály musí být skladovány v neporušeném originálním obalu od výrobce. Hydroizola�ní 
bentonitová tkanina Mapeproof je dodávána s ochrannou vrstvou z plastového obalového 
materiálu, proto je zde možné uložení p�ímého styku s podlahou. Dvousložkový epoxidový 
penetra�ní nát�r Primer EP musí být skladován v uzav�ených nádobách v chladném prost�edí 
a chrán�n p�ed p�ímým slune�ním sv�tlem. 

3.4 První pomoc 

Opat�ení pro první pomoc, jakožto lékárni�ka a další pomocné pom�cky budou uložené na staveništi 
v bu�ce stavbyvedoucího a v pomocném objektu �p. 890. Místnost v objektu �p. 890 a bu�ka 
stavbyvedoucího bude ozna�ena informa�ním štítkem. Všichni pracovníci musí být seznámeni se 
zásadami první pomoci. 

Sm�rnice Rady EU �. 89/654/EHS z 30. 11. 1989 o minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví na pracovišti (která je zakomponována v na�ízení vlády �. 101/2005 Sb.) stanoví, že prost�edky 
první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky. [21] 

3.4.1 Lékárni�ka 

Pro stanovení konkrétní výbavy lékárni�ky na pracovišti však není v �R právní ani jiný p�edpis. Obsah  
a po�et lékárni�ek musí být brán s ohledem na charakter pracovišt�, rizika vznikající p�i vykonávání 
práce a po�et zam�stnanc�.  

Obsah lékárni�ky musí být pravideln� kontrolován a dopl�ován o chyb�jící prost�edky a materiál. U lé�iv 
je nutné sledovat jejich lh�tu použitelnosti, tak aby nep�esáhla datum spot�eby. Pravidelnou kontrolu 
provádí stavbyvedoucí a je za tuto �innost zodpov�dný. 

Lékárni�ka musí být umíst�na na snadno p�ístupném, suchém, bezprašném míst�. Na lékárni�ku nesmí 
dopadat p�ímé slune�ní sv�tlo. 
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p�íklad obsahu lékárni�ky:  
(využito od Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) 

Lé�iva: 
ACYLPYRIN tabl. 10/bal 
CARBOSORRB tabl. 20/bal 
GASTROGENAL tabl 60/bal 
OPHTAL 2x50ml o�ní voda 
ATARALGIN tabl. 20/bal (bolest hlavy, zub�, 
p�i ch�ipce apod.) 
SEPTONEX dezinfek�ní p�ípravek

Množství: 
2 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1ks 

1ks 
Obvazový materiál: 
Gáza hydrofilní skládaná sterilní 7,5 x 7,5 cm,  
5 ks 
Spofaplast 2,5 cm x 2 m   
Spofaplast rychloobvaz 6 x 1 cm  
Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m  
Obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm  
Obvaz NERIT  
Polštá�ek PORIN  
Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m  
Šátek trojcípý  
Vata obvazová skládaná 50 g 

2 ks 

1 ks 
1 ks 
2 ks 
1 ks 
4 ks 
10 ks 
10 ks 
1 ks 
2 ks

Zdravotnické pom�cky: 
Pinzeta   
P�íru�ka „První pomoc“  
Rouška resuscita�ní  
Špendlíky zavírací  
Teplom�r léka�ský v pouzd�e  
TRAUMACEL zásyp

1 ks 
1 ks 
2 ks 
6 ks 
1 ks 
1 ks 

Obr. 3.4.1.1:Zna�ení první pomoci  
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Obr.3.4.1.2 Nást�nná a krabicová lékárni�ka 

3.4.2 První pomoc 

Každý pracovním je povinen poskytnou první pomoc, je-li v dosahu zran�né osoby. Za základní první 
pomoc se bere �innost pot�ebná k odvrácení nebo snížení rizika smrti ohrožené osoby. Povinností 
pracovník� je zavolat záchrannou službu. Pracovník p�i hovoru se záchrannou službou musí dbát jejich 
pokyn�. 

P�i kontrole životních projev� se sleduje: 
• úrove� v�domí
• frekvence tepu
• barva a vlhkost k�že
• dostate�ná hydratace
• poloha zran�ného
• kontrola hlavy, kon�etin, hrudníku a b�icha
• zajišt�ní tzv. 5T:

• TEPLO – udržení optimálního tepelného komfortu
• TICHO – uklidn�ní zran�ného, zabezpe�ení relativního klidu
• TEKUTINY – nikdy nepodáváme, pouze otíráme rty a obli�ej (výjimkou je p�eh�átí organismu  

a popáleniny I. stupn�)
• TIŠENÍ BOLESTI – správné ošet�ení zran�ného
• TRANSPORT – co nejrychleji p�ivolat rychlou záchrannou službu (�. 155)

Obr. 3.4.2: D�ležitá telefonní �ísla 



3.4.3 Nejbližší nemocnice

A) Fakultní nemocnice Hradec Králové
 Sokolovská 581 

Hradec Králové 500 05
 tel. 721 383 672 
B) Stará nemocnice 
 Nezvalova 265/15 

Hradec Králové 500 03
tel. 495 837 211 

C) Fakultní nemocnice Hradec Králové
Na Okrouhlíku 1681/28
Hradec Králové 500 02

 tel. 495 212 622 
D) Poliklinika I. Hradec Králové s.r.o.
 Jeronýmova 750/1 

Hradec Králové 500 02
tel. 495 510 468 
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3.4.3 Nejbližší nemocnice

A) Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hradec Králové 500 05

Hradec Králové 500 03

C) Fakultní nemocnice Hradec Králové
Na Okrouhlíku 1681/28
Hradec Králové 500 02

D) Poliklinika I. Hradec Králové s.r.o.

Hradec Králové 500 02

Obr. 3.4.3: Mapa – Hradec Králové 
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4. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST NA STAVENIŠTI 

zajišt�ní ve smyslu: 
• zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran� a souvisejícími p�edpisy 
• v platném zn�ní a provád�ní vyhlášky �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti  

a výkonu státního požárního dozoru 

4.1 Požární opat�ení na stavb�

Každá bu�ka umíst�ná na staveništi bude opat�ena p�enosným hasicím p�ístrojem. Budou viditeln�
umíst�ny a ozna�eny zna�kou s nápisem „hasicí p�ístroj“. P�enosné hasicí p�ístroje budou umíst�ny  
na svislé stavební konstrukci bu�ky. 

Hasicí p�ístroj musí být umíst�n maximáln� 1,5 m nad podlahou. Je-li hasicí p�ístroj umíst�n  
na vodorovné ploše, musí být zajišt�n a opat�en proti pádu. Na všech hasicích p�ístrojích musí být uveden 
srozumitelný návod k použití. Na hasicím p�ístroji musí být štítek s datem provedené kontroly a datem 
následující revize. 

Sklad s materiálem bude opat�en hasicím p�ístrojem s požadovanou hasicí schopností, aby byl schopen 
uhasit p�ípadný požár o daném požárním zatížení, nap�íklad práškový hasicí p�ístroj 55A, 233 B, C (6kg) 

Vrtná souprava: 
Každá souprava musí být osazena práškovým hasicím p�ístrojem 6 kg, v p�ípad� výkonu nad 200 kW 
budou na souprav� 2 hasící práškové p�ístroje 6 kg. 

Na svá�ecím pracovišti musí být p�ed zapo�etím práce umíst�ny 2 hasící práškové p�ístroje a to tak, že je 
nutno zachovat volnou p�ístupovou cestu, ve které nebude nic bránit k jejich použití. 
Ozna�ení stanovišt� bude ozna�eno tabulkou, dle na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., STANOVIŠT�
SVÁ�ECÍ SOUPRAVY 

Stavební bu�ky budou opat�eny za�ízením autonomní detekce a signalizace (nap�. kou�ový požární hlási�) 
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Obr. 4.1: Obsluha u použití hasicího p�ístroje 

4.2 Požární poplach 

Povinností každého pracovníka, který zpozoruje požár je pokusit se požár uhasit hasicím p�ístrojem nebo 
jiným vhodným prost�edkem, to vše s ohledem na bezpe�nost vlastní i ostatních osob pohybující se 
v blízkosti požáru. Požár musí být ihned ohlášen. Vyhlášení požárního poplachu se docílí voláním: 
„HO�Í“. 



4.2.1 Ohlášení požáru

Pokud není v silách pracovník
150 a požár ohlásit. P�i volání na požární stanici, pracovník oznámí své j

Pov��ené osoba �ídí evakuaci osob, podává po
hasicího záchranného sboru. 
hasi�ského sboru. Po p�íjezdu hasi

4.2.2 Hasi�ský Záchran

A) Hasi�ský Záchranný Sbor Královehradeckého kraje
náb�eží U P�ívozu 122/4
Hradec Králové 500 02

 tel. 950 530 111 

B) Hasi�ský Záchranný Sbor Královehradeckého kraje
 Pražská t�ída 230/88
 Hradec Králové – Kukleny 500 04

tel. 950 531 104 
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4.2.1 Ohlášení požáru

silách pracovník� vzniklý požár uhasit a hrozí rozší�ení požár�, je nutné zavolat na tel. 
�i volání na požární stanici, pracovník oznámí své jméno, adresu kde a co ho

ídí evakuaci osob, podává pokyny a úkoly k p�ekonání požáru až do p
hasicího záchranného sboru. Je nutné vyklidit p�íjezdovou komunikaci pro snadný p

�íjezdu hasi�� pov��ená osoba podá hlášení o stavu požáru.

ský Záchranný Sbor Hradec Králové 

ský Záchranný Sbor Královehradeckého kraje
ívozu 122/4

Hradec Králové 500 02

ský Záchranný Sbor Královehradeckého kraje

Kukleny 500 04

Obr. 4.2.2:  Mapa – Hradec králové 

�, je nutné zavolat na tel. �íslo 
méno, adresu kde a co ho�í.

ekonání požáru až do p�íjezdu jednotky 
íjezdovou komunikaci pro snadný p�íjezd jednotky 

áru.
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5. PROBLEMATIKA 	EŠENÍ BOZP 

5.1 Bourací práce dle NV 591/2006 Sb. 

1. Bourací práce, p�i nichž jsou dot�eny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provád�t 
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací.  
P�i bouracích pracích, pro n�ž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního 
p�edpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základ�
provedeného pr�zkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení  
a zjišt�ní vedení, pop�ípad� staveb a za�ízení technického vybavení a stavu dot�ených 
sousedních staveb. K pr�zkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavb� samé 
a o stavbách sousedních, vyjád�ení vlastník� pop�ípad� správc� technické infrastruktury  
a vlastní ohledání staveništ�. Na základ� statického posouzení se zajiš	uje, aby v pr�b�hu 
prací  nedošlo   k nekontrolovanému   porušení    stability    stavby    nebo   její    �ásti. 
O provedeném pr�zkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

2. Pr�zkumem zjišt�né podzemní prostory, nap�íklad dutiny, studn� nebo jiné podzemní 
objekty, musí být p�ed zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným zp�sobem 
zajišt�ny. 

3. Bourání staveb vyšších než p�ízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí  
od výšky 3 m, bourání schodiš	 a vysunutých �ástí, rekonstrukce a bourání, p�i kterých 
dochází ke zm�n� konstruk�ní bezpe�nosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými
metodami, jako je �ezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., sm�jí být provád�ny 
pouze fyzickými osobami k tomu ur�enými zhotovitelem, pokud je zajišt�n stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pov��enou; fyzická osoba pov��ená 
stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje ur�ené pracovišt�, 
provád�ní prací a pohyb fyzických osob na n�m, z tohoto pracovišt� se nevzdaluje  
a nevykonává jinou �innost než dozor. 

4. Stálý dozor podle p�edchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají 
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby sou�asn�. 

5. Jsou-li v pr�b�hu bouracích prací zjišt�ny skute�nosti, které nebyly pr�zkumem podle 
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbyte�ného odkladu p�izp�sobení technologického 
postupu t�mto skute�nostem tak, aby vždy byla zajišt�na bezpe�nost provád�ných prací. 

6. P�ed zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpe�n� zajistit vstupy do bourané 
stavby jakož i na jednotlivá pracovišt� a p�ijmout nezbytná opat�ení k ochran� ve�ejného 
zájmu, jenž by mohl být t�mito pracemi ohrožen. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastav�ném území vymezen oplocením o výšce nejmén�
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajišt�n jiným vhodným zp�sobem, nap�íklad st�ežením nebo vylou�ením 
provozu. 

8. Vnit�ní rozvody a instalace zabudované v bourané stavb� musí být p�ed zahájením prací 
odpojeny a zajišt�ny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 
technického vybavení, do nichž je stavba prost�ednictvím p�ípojek napojena. Pokud  
u rekonstruované stavby nelze z provozních d�vod� vnit�ní rozvody a instalace odpojit, 
stanoví zhotovitel opat�ení k zajišt�ní jejího bezpe�ného provozu b�hem provád�ní 
bouracích prací. 

9. K zajišt�ní dodávky elektrické energie pro provád�ní bouracích prací je nutno z�ídit 
do�asné elektrické za�ízení spl�ující normové požadavky. Toto za�ízení, stejn� jako 
do�asný p�ívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v pr�b�hu bouracích prací 
zabezpe�it proti poškození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou ur�enou zhotovitelem 
vydán písemný p�íkaz a pokud nebylo pracovišt� vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pom�ckami stanovenými v technologickém postupu. 
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11. P�ed zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém p�ípad�
bezprost�edního ohrožení dá osoba ur�ená zhotovitelem k �ízení bouracích prací pokyn 
k neprodlenému opušt�ní pracovišt�.  Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby 
zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazateln� seznámeny. 

12. Zhotovitel zajistí, aby p�i provád�ní bouracích prací bylo provedeno statické zajišt�ní 
sousedních staveb zp�sobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací pop�ípad�
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

13. Do�asné stavební konstrukce z�ízené uvnit� bourané stavby nebo na jejích vn�jších 
stranách nesm�jí být zat�žovány vybouraným materiálem ani nesmí být p�es n� strháván 
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ú�elu navrženy. 

14. Materiál z bourané �ásti stavby je nutno pr�b�žn� odstra�ovat, aby nedošlo k p�etížení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromad�ní. 

15. Bourací práce nesmí být p�erušeny, pokud není zajišt�na stabilita t�ch �ástí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v p�ípad� neplánovaného 
p�erušení bouracích prací nap�íklad z d�vodu náhlého zhoršení pov�trnostní situace. 

16. Jestliže v pr�b�hu bouracích nebo rekonstruk�ních prací je �ást stavby nadále užívána, 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpe�nostní zajišt�ní a kontroly 
pracoviš	 se z�etelem na zajišt�ní ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu 
užívají. 

17. Bourání st�ešní konstrukce nebo krov� strháváním pomocí lan a tažných stroj� smí být 
provád�ny pouze tehdy, jestliže byla u�in�na opat�ení k zajišt�ní stability zbývajících 
konstrukcí a �ástí stavby. 

18. Není-li zajišt�na dostate�ná únosnost konstrukcí bourané stavby, provád�jí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

5.1.1Vznikající rizika p�i bouracích prací a jejich bezpe�nostní opat�ení 

Bourací práce 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
- pád a z�ícení bouraného zdiva nebo 

konstruk�ních �ástí objektu na pracovníka 
- pr�zkum bouraného nebo rekonstruovaného 

objektu, stanovení technologického postupu; 
- p�i bourání a rekonstruk�ních prací postupovat 

podle projektu a technologického 
(pracovního) postupu a pr�b�žn� zajiš	ovat 
stabilitu a pevnost narušeného a 
zat�žovaného zdiva (resp. Jeho �ástí 
ohrožené bouráním) 

- p�ed bouráním p�í�ek a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ov��it, zda nemají nosnou 
funkci 

- pád materiálu nebo �ástí konstrukce na osobu - vymezení prostoru ohroženého bouráním 
(oplocení, ohrazení, st�ežení, vylou�ení 
provozu); 

- ur�ení a zajišt�ní vstupu, výstupu, sestupu a 
vjezdu do bouraného objektu, udržování 
komunikací 

- zajišt�ní ohroženého prostoru, ve kterém se 
bourací práce provádí, zejména prostor pod 
místy práce ohrožený bouráním; 

- p�i ru�ním bourání svislých konstrukcí 
odstranit konstruk�ní prvky jen tehdy 
nejsou-li zatíženy; 

- ru�ní bourání nosných konstrukcí provád�t 
vertikálním zp�sobem sm�rem shora dol�; 

- �ezání ocelových konstrukcí správným 
zp�sobem dle pracovního nebo 
technologického postupu tak, aby nedošlo 
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k pádu odd�lené konstrukce ne prvku na 
pracovníka 

- zasažení pracovníka nebo cizí osoby pádem 
materiálu z výšky (nebezpe�né je zejména 
zran�ní hlavy) 

- vylou�ení nebo omezení práce nad sebou; 
- opat�ení proti pádu materiálu z výšky, ohrazení 

prostoru pod místy práce ve výšce; 
- používání ochranné p�ilby proti zran�ní hlavy; 

- prašnost - provedení opat�ení zabra�ujícího nadm�rnému 
prášení (nap�. skráp�ní vodní mlhou, 
vybouraný materiál a su	 spoušt�t 
uzav�eným shozem až do místa uložení); 

- používání OOPP (ochranných masek – 
respirátor�) 

- propadnutí pracovníka podlahou, stropem, 
st�echou a jinými narušenými �ástmi starých a 
poškozených konstruk�ních �ástí 

- vylou�it vstup pracovník� na neúnosnou 
podlahu, strop, st�echu a jinou konstrukci; 

- materiál z bourané �ásti objektu odstra�ovat 
tak, aby nedošlo k p�etížení podlah nebo 
strop� vybouraných materiálem 

- pr�b�žn� zajiš	ovat v�asný úklid vybouraného 
materiálu 

- propíchnutí, po�ezání chodidla ostrohrannými 
�ástmi, po�ezání sklem apod. 

- v�asné odstran�ní vybouraných �ástí s ostrými 
hranami, používání OOPP (pracovní obuv 
s pevnou podrážkou) [22] 

5.2 Výkopové práce dle NV 591/2006 Sb. 

1. Provád�ním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich �ástí. 
Jestliže p�i provád�ní zemních prací dojde k nep�edvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení n�kterých jejich �ástí, musí být zhotovitelem neprodlen� p�ijata 
opat�ení k zajišt�ní jejich stability. 

2. P�ed prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po p�erušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov��ená stav st�n výkopu, pažení a p�ístup�; 
hrozí-li ve výkopu nebezpe�í výskytu nebezpe�ných par nebo plyn�, zajistí m��ení jejich 
koncentrace. 

3. V ochranných pásmech vedení, pop�ípad� staveb nebo za�ízení technického vybavení,  
lze provád�t výkopové práce pouze p�i dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního p�edpisu (zákon �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  
a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích). Zhotovitel p�ijme, v souladu 
s t�mito podmínkami, nezbytná opat�ení zabra�ující nebezpe�nému p�iblížení fyzických 
osob nebo stroj� k t�mto vedením, pop�ípad� stavbám nebo za�ízením. 

4. Použití stroj� nebo pneumatického a elektrického ná�adí v blízkosti podzemních vedení, pop�ípad�
staveb nebo za�ízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, pop�ípad�
vlastníkem vedení, pokud podmínky použití t�chto stroj� a ná�adí nejsou obsaženy v podmínkách 
podle bodu 3. 

5. Zhotovitel p�i provád�ní výkopových prací, p�i nichž jsou dot�ena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opat�ení: 

a) vedení, která mohou být provád�ním výkopových prací ohrožena, jsou náležit�
zajišt�na, 

b) obnažené potrubní vedení ve st�n� výkopu je ihned zajiš	ováno proti pr�hybu, 
vybo�ení nebo rozpojení. 

6. P�i provád�ní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
p�i soub�žném strojním a ru�ním provád�ní výkopových prací, p�i ru�ním za�is	ování 
výkopu  nebo  p�i  p�eprav�   materiálu  do  výkopu  a  z výkopu.   Není-li  v pr�vodní 
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dokumentaci  stroje   stanoveno jinak, je  prostor  ohrožený  �inností  stroje  vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�tšeným o 2 m. 

7. Nemá-li obsluha stroje p�i soub�žném strojním a ru�ním provád�ní výkopových prací na 
jednom pracovním záb�ru dostate�ný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokra�uje v práci se strojem. 

8. P�i ru�ním provád�ní výkopových prací musí být fyzické osoby p�i práci rozmíst�ny tak, 
aby se vzájemn� neohrožovaly. 

9. V�tší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve st�nách 
výkop�, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen� zajišt�ny proti uvoln�ní 
nebo odstran�ny. Nahromad�ná zemina, spadlý materiál a nežádoucí p�ekážky musí být z výkopu 
odstra�ovány bez zbyte�ného odkladu. 

10. P�i zjišt�ní nebezpe�ných p�edm�t�, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
p�erušena až do doby odstran�ní nebo zajišt�ní t�chto p�edm�t�. 

11. Po dobu p�erušení výkopových prací zhotovitel zajiš	uje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran pop�ípad� zábradlí, pažení, lávek, p�echod�, p�ejezd�, 
bezpe�nostních zna�ek,  zna�ení  a signál�,  pop�ípad�  dalších za�ízení  zajiš	ujících 
bezpe�nost fyzických osob u výkop�. 

12. Mechanické   zhut�ování   zeminy   pomocí   válc�,   p�ch�   nebo  jiných   zhut�ovacích 
prost�edk� musí být provád�no tak, aby nedošlo k ohrožení stability st�n výkop� ani 
sousedních staveb. 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajišt�n dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m provád�ny osamocen�. 

5.2.1Vznikající rizika p�i výkopových pracích a jejich bezpe�nostní opat�ení 

Výkopové práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
Výkopové práce - pád pracovník� p�íp. jiných osob do 

výkop� z okraj� st�n; 
- ohrazení výkop� nebo zajišt�ní 

výkop� proti pádu osob jinou 
nápadnou p�ekážkou na stavbách v 
p�ípad�, kdy je výkop v blízkosti 
komunikací nebo kde se v blízkosti 

výkopu na stavb� pracuje; na 
venkovních prostranstvích se z�ídí 
uvedená opat�ení proti pádu ob�an�
vždy; 

- z�ízení bezpe�ných p�echodových 
lávek a m�stk�; 

 - poškození a narušení podzemních 
vedení (zasažení el. proudem p�i 
poškození el. kabel�, výbuch p�i 
narušení a poškození plynových 
potrubí s následným únikem 
zemního plynu do uzav�ených 
prostor p�ilehlých objekt�, kdy 
m�že dojít k iniciaci vytvo�ené 
výbušné sm�si; 

- identifikace a vyzna�ení podzemních 
vedení, jejich vytý�ení p�ed 
zahájením zemních prací, omezení 
strojní vykopávky v blízkosti 
potrubí nebo kabel�, dodržování 
podmínek stanovených 
provozovateli vedení p�i provád�ní 
strojních vykopávek; 

- obnažování potrubí a kabel� provád�t 
ru�n� se zvýšenou opatrností; 

- obnažené potrubí zajistit proti 
pr�hybu, vybo�ení a rozpojení; 

Rypadla - p�evrácení rýpadla po ztrát� stability 
p�i zvedání a p�emís	ovaní 
zav�šených b�emen; 

- správný postup p�i zvedání a pojížd�ní 
s b�emenem, (zejména s ohledem 
na t�žké terénní podmínky a na to, 
že rýpadlo není vybaveno 
omezova�em p�etížení ani 
ukazatelem nosnosti v závislosti na 
vyložení); 
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- vylou�ení nadm�rného rozhoupání 
b�emene; 

- nep�et�žování rýpadla, zákaz zvedání 
b�emen a neznámé hmotnosti; 

- zajišt�ní rovné pracovní a pojízdné 
plochy, zabrán�ní nebezpe�ného 
náklonu rýpadla; 

 - sesunutí a pád rýpadla do výkopu 
nebo ze svahu p�i p�iblížení, 
pojížd�ní a pracovní �innosti na 
okrajích výkop� po utržení hrany 
výkopu, p�itla�ení p�imá�knutí 
�idi�e; 

- nezat�žovat rýpadlem okraj (hranu) 
výkopu s ohledem na smykový 
klín; 

- vzdálenost rýpadla od okraje výkopu 
p�izp�sobit únosnosti zeminy, t�íd�
a soudržnosti zat�žované horniny s 
ohledem na provozní hmotnost a 
dynamické ú�inky vyvolané 
provozem rýpadla; 

- p�i provád�ní hlubších výkop�
rýpadlem s hloubkovou lopatou 
neprovád�t podkopání 
(podhrabávání); 

 - zasažení, rozdrcení, p�imá�knutí 
osoby pracovním za�ízením nebo 
výložníkem rýpadla; 

- zasažení osoby padajícím 
materiálem, odlétnutým 
materiálem (kameny, zeminou 
apod.); 

- vylou�ení p�ítomnosti osob v 
nebezpe�ném dosahu stroje; 

- používání zvukového 
znamení/signalizace k upozorn�ní 
osob aby se vzdálili z 
nebezpe�ného prostoru stroje; 

- vylou�ení p�ítomnost osob v dráze 
pohybujícího se stroje, zejména p�i 
couvání; 

- soust�ed�nost �idi�e, dobrý výhled z 
kabiny; 

 - p�ejetí, sražení, naražení osoby 
rýpadlem na pevnou p�ekážku; 

- p�ejetí koly, p�itla�ení, p�imá�knutí 
osoby konstrukcí rýpadla; 

- dodržování zákazu zdržovat se v 
nebezpe�ném dosahu rýpadla; 

- používání zvukového znamení pro 
upozorn�ní osob aby se vzdálili z 
nebezpe�ného prostoru stroje; 

- zajišt�ní dobrého výhledu 
      z kabiny;[22] 

5.3 Betoná�ské práce a práce související dle NV 591/2006 Sb. 

5.3.1 Bedn�ní 

1) Bedn�ní musí být t�sné, únosné a prostorov� tuhé. Bedn�ní musí být v každém stadiu montáže 
 i demontáže zajišt�no proti pádu jeho prvk� a �ástí. P�i jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s pr�vodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpe�ný p�ístup a zajišt�ní 
proti pádu fyzických osob. Podp�rné konstrukce bedn�ní, jako jsou stojky a rámové podp�ry, musí 
mít dostate�nou únosnost a být úhlop�í�n� ztuženy v podélné, p�í�né i vodorovné rovin�. 

2) Podp�rné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno p�i odbed�ování 
postupn� odstra�ovat a uvol�ovat bez nebezpe�í. 

3) Únosnost podp�rných konstrukcí a bedn�ní musí být doložena statickým výpo�tem s výjimkou prvk�
bez konstruk�ního rizika. 
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4) P�ed zahájením betoná�ských prací musí být bedn�ní jako celek a jeho �ásti, zejména podp�ry, �ádn�
prohlédnuty a zjišt�né závady odstran�ny. O p�edání a p�evzetí hotové konstrukce bedn�ní a její 
kontrole provede fyzická osoba pov��ená zhotovitelem k �ízení betoná�ských prací písemný záznam. 

• U �ešeného objektu bytového domu v Hradci Králové bude využito tradi�ního bedn�ní 
pop�ípad� dle dohody se stavbyvedoucím systémového bedn�ní. Bedn�ní bude využito na 
železobetonové st�ny ve výtahové šacht�. P�ed zahájením ukládání sm�si do konstrukce bude 
provedena kontrola bedn�ní (stabilita a t�snost). Kontrolu provede mistr se stavbyvedoucím. 
P�ejímka bedn�ní bude zapsána do stavebního deníku. 

5.3.2 P�eprava a ukládání sm�si  

1) P�i p�e�erpávání betonové sm�si do p�epravník� nebo zásobník� a p�i jejím ukládání do konstrukce 
je nutno pracovat z bezpe�ných pracovních podlah pop�ípad� plošin, aby byla zajišt�na ochrana 
fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou sm�sí. 
Nelze-li taková místa z�ídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prost�edky stanovenými 
v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prost�edky proti pádu nebo ochranný 
koš. 

2) Zhotovitel zajistí provád�ní kontroly stavu podp�rné konstrukce bedn�ní v pr�b�hu betonáže. 
Zjišt�né závady musí být bezodkladn� odstra�ovány. 

3) Dopravuje-li se betonová sm�s do místa ukládání �erpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí zp�sob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provád�jící ukládání a obsluhou �erpadla. 

• P�epravu betonové sm�si zajistí autodomícháva� z místní betonárny. Ukládání betonové sm�si 
se provede za pomocí auto�erpadla. �erpání sm�si mohou provád�t pouze osoby k této �innosti 
proškolené a oprávn�né. Beton bude ukládán z max. výšky 1,5 m. Hutn�ní se docílí za pomocí 
ru�ního vibra�ního za�ízení. Ukládání betonové sm�si bude provád�no z bezpe�ných míst,  
tj. místa kde nehrozí pád pracovníka z výšky nebo do hloubky. Pracovníci se budou pohybovat 
po d�ev�ných lávkách, nesmí se pohybovat p�ímo po armatu�e. P�i ukládání betonové sm�si 
bude soub�žn� provád�na kontrola stavu konstrukce bend�ní. 

5.3.3 Odbed�ování 

1) Odbed�ování nosných prvk� konstrukcí nebo jejich �ástí, u nichž p�i p�ed�asném odbedn�ní hrozí 
nebezpe�í z�ícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby ur�ené 
zhotovitelem. 

2) Hrozí-li p�i odbed�ování konstrukcí nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel 
bližší požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Žeb�ík lze p�i odbed�ovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbed�ované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za p�edpokladu, že se neuvol�ují ani neodstra�ují nosné �ásti 
bedn�ní a stabilita žeb�íku není závislá na demontovaných �ástech bedn�ní a podp�r. 

3) Ohrožený prostor odbed�ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
4) Sou�ásti bedn�ní se bezprost�edn� po odbedn�ní ukládají na ur�ená místa tak, aby nebyly zdrojem 

nebezpe�í úrazu a nep�et�žovaly konstrukci. 

5.3.4 Práce železá�ské 

1) Prostory, stroje, p�ípravky a jiná za�ízení pro výrobu armatury musí být uspo�ádány tak, aby fyzické 
osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2) P�i st�íhání n�kolika prut� sou�asn� musí být pruty zajišt�ny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 
vhodnými p�ípravky. 

3) P�i st�íhání a ohýbání prut� nesmí být stroj p�et�žován. Pruty musí být upevn�ny nebo zajišt�ny tak, 
aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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5.3.6 Vznikající rizika p�i betoná�ských pracích a prací souvisejících a jejich  

bezpe�nostní opat�ení 

Betoná�ské a související práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
Automobilové 
p�epravníky 
sm�sí 

- sesunutí a pád domícháva�e do 
výkopu nebo ze svahu p�i 
p�iblížení, pojížd�ní a 
vyprazd�ování betonové sm�si na 
okrajích výkop� po utržení hrany 
výkopu, p�itla�ení a p�imá�knutí 
�idi�e; 

- nezat�žovat vozidlem okraj (hranu) 
výkopu; 

- vzdálenost vozidla od okraje výkopu 
p�izp�sobit únosnosti zeminy, t�íd�
a soudržnosti zat�žované horniny; 

- míchací buben plnit jen betonovou 
sm�sí v takovém množství 

 - p�evrácení, ztráta stability 
domícháva�e; 

- sjetí domícháva�e mimo komunikaci; 
- náraz domícháva�e na p�ekážku, 

p�evrácení vozidla; 

- postavení stroje na rovném terénu; 
dodržení dovolených sklon�
pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i p�í�ném sm�ru p�i 
pohybu a vyprazd�ování sm�si na 
sklonitém terénu dle návodu, 
pojížd�t na svahu se sklonem max. 
10°; 

- vyzna�ení nebezpe�ných míst v 
blízkosti svah�, výkop�, jam apod. 

- správný zp�sob �ízení, p�izp�sobení 
rychlosti okolnostem a podmínkám 
na staveništi; zajišt�ní volných 
pr�jezd�; 

  
 - p�ejetí osoby koly, 

- p�itla�ení osoby domícháva�em 
k pevné konstrukci; 

- vylou�ení p�ítomnost osob v dráze 
pohybujícího se domícháva�e; 

- nezdržovat se za couvajícím 
vozidlem; 

- používání zvukového znamení pro 
upozorn�ní osob aby se vzdálili z 
ohroženého prostoru; 

- podle pot�eby zajišt�ní další pou�ené 
osoby, navád�jící �idi�e p�i 
couvání; 

- zajišt�ní dostate�ného výhledu �idi�e; 
- dobrý výhled z kabiny �idi�e, 

soust�ed�nost �idi�e; 
 - zasažení osob nacházejících se 

v blízkosti domícháva�e 
výsypným a násypným žlabem, 
vyprazd�ovanou betonovou sm�sí; 

- stanovišt� stroje a obslužné místo mít 
p�ehledné, bez p�ekážek 
zt�žujících manipulaci a pot�ebnou 
vizuální 

kontrolu, nap�. p�i p�ejímce a p�i 
ukládání betonové sm�si; 

 - zachycení a vtažení kon�etiny, �ásti 
od�vu �et�zovým pohonem 
míchacího bubnu;  

- zasažení osoby p�etrženým �et�zem; 

- ochrana nebezpe�ných míst 
�et�zového pohonu krytem; 

- �innosti p�i nutných �innostech v 
blízkosti nechrán�ných �ástí, nap�. 
se�izování provád�t dle návodu k 
používání; 

- dodržování zakázaných �inností nap�. 
�ist�ní za chodu; 

 - zran�ní ruky p�i manipulaci 
s výsypnými žlaby; 

- p�i manipulaci s výsypnými žlaby a 
p�i práci s betonovou sm�sí 
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používat ochranné rukavice; 
- udržování úchopových �ástí žlab� v 

�ádném stavu; 
Betoná�ské práce - 

bedn�ní 
- nezajišt�ní resp. ztráta únosnosti a 

prostorové stability a tuhosti 
bedn�ní a podep�ených konstrukcí 

- zajišt�ní dostate�né únosnosti a 
úhlop�í�ného ztužení podp�rných 
konstrukcí bedn�ní v podélné, 
p�í�né i vodorovné rovin�

- správné provedení bedn�ní dle 
dokumentace bedn�ní tak, aby 
bylo t�sné, únosné a prostorov�
tuhé (dokumentace bedn�ní pro 
menší rozsah bednících prací m�že 
provést stavbyvedoucí nebo mistr 
ve form� ná�rtu a výkazu 
bednících dílc� i spojovacího 
materiálu) 

- p�ed zahájením betoná�ských prací 
�ádn� prohlédnout bedn�ní jako 
celek a jeho �ásti, zejména 
podp�ry a zjišt�né závady odstranit 

- k �ízení pracovní �innosti pov��it 
odpov�dnou osobu (nap�. 
vedoucího pracovní �ety tesa��, 
který je odpov�dný za správný 
postup montáže bedn�ní) 

Betoná�ské práce – 
ru�ní p�eprava 
sm�si 

- pád osoby na rovin� nebo šikmých 
pojezdových komunikacích po 
uklouznutí pracovníka p�i doprav�
betonové sm�si stavebními 
kole�ky (zejména v p�ípadech, 
kdy pracovník musí vyvinout sílu 
s horizontální složkou – nap�. p�i 
tla�ení kole�ek p�i rozjezdu)  

- pro ru�ní p�epravu betonové sm�si 
z�ídit vhodné komunikace, 

- dodržet minimální ší�ky pojezdových 
komunikací a prvk� (lávek, 
šikmých ramp, nájezd�) tj. 60 cm 

- úprava pojízdné plochy, vyrovnání a 
zpevn�ní manipula�ní plochy; 

- odstran�ní kluznosti, dodržování 
max. p�ípustného sklonu 
prozatímních šikmých 
pojezdových ploch cca 1 : 5; 

- nep�et�žování kole�ek, jejich pln�ní 
jen cca do ¾ obsahu krby; 

- zajišt�ní pojezdových prvk� proti 
pohybu 

 - pád osoby z výšky nebo do hloubky 
p�i doprav� a ukládání betonové 
sm�si, p�i p�enášení vibra�ní 
hlavice, pono�ování a vytahování 
vibra�ní hlavice ze zhutn�né 
betonové sm�si; 

- zajišt�ní bezpe�ného p�ístupu a 
pracovních míst (ukládání 
armatury a betonové sm�si), 
z�ízení pomocných pracovních 
podlah, v�etn� zajišt�ní proti pádu 
osob (instalace zábradlí); 

- bedn�ní st�n výtahové šachty vybavit 
pracovními lávkami se zábradlím, 
tyto lávky používat jen pokud je 
bedn�ní �ádn� sepnuto a 
stabilizováno 

Betoná�ské práce – 
práce s 
vibrátorem 

- p�sobení vibrací ponorného vibrátoru 
p�i zhut�ování betonové sm�si; 

- používání ochranné rukojeti na 
ohebné h�ídeli; 

- dodržování podmínek stanovených 
v návodu k používání (dodržování 
klidových bezpe�nostních 
p�estávek apod.) 
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 - poškození vibrátoru, úrazu el. 
proudem; 

- el. hnací motor vibrátoru p�ipojit na 
sí	 až když je ohebný h�ídel spojen 
s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem; 

- p�i p�erušení dodávky betonové sm�si 
je vibrátor vypnutý 

- el. vibrátor p�ipojovat pouze na zdroj 
o nap�tí a frekvenci podle údaj� na 
výrobním štítku nebo v návodu k 
obsluze 

Betoná�ské práce – 
betonová 
konstrukce 

- deformace betonové konstrukce 
- snížení a ztráta únosnosti a stability 

betonové konstrukce, havárie; 

- v pr�b�hu montáže bedn�ní 
kontrolovat rovinatost a svislost 
sestavených dílc�, správnost 
osazení prostup�, dodržení krytí 
armatury a provedení spoj�; 

-správné uložení armatury dle projektu, 
p�i manipulaci s výztuží s ní musí 
být zacházeno tak, a použito 
takových technických prost�edk� a 
za�ízení, aby nedošlo k trvalému 
zdeformování vyztužených vložek, 
k porušení svar� a k poškození 
celých vyztužovacích prvk�, 
výztuž se musí uložit v poloze 
p�edepsané v projektové 
dokumentaci a zajistit tak, aby i 
b�hem betonování byla 
zabezpe�ena její poloha a také 
tlouš	ka krycí betonové vrstvy; 

- vylou�it ch�zi osob po uložené 
výztuži; 

- kontrola p�ipravenosti k betoná�i 
- kontrola pr�b�hu betonáže – provádí 

se vizuáln� kontrola podp�r, vzp�r 
a dotažení matic ty�í, které se 
mohou p�i hutn�ní �erstvého 
betonu odtá�et 

- p�i ukládání se betonová sm�s nesmí 
voln� házet nebo spoušt�t do v�tší 
hloubky než 1,5 m; pracovníci 
�ídící ukládání betonu musí dbát na 
to, aby v pr�b�hu betonáže 
nedošlo k posunu nebo poškození 
betoná�ské výztuže 

- odbed�ovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpov�dného 
pracovníka (zákaz p�ed�asného 
odbedn�ní) 

- odbedn�nou konstrukci ihned zbavit 
všech zbytk� bedn�ní a tyto zbytky 
co nejd�íve odklidit, co nejd�íve po 
odbedn�ní zajistit odsekání všech 
nálitk� na konstrukci; 

Betoná�ské práce - 
odbedn�ní 

- pád �ástí bedn�ní odbed�ovaných 
dílc� na pracovníka; 

- bezprost�edn� p�ed zahájením 
montáže systémového bedn�ní 
�ádn� nat�ít sty�né plochy 
bednících dílc� s formovým 
olejem, který zabezpe�í 
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nep�ilepení betonu k povrchu dílc�
a p�i demontáži bedn�ní chrání 
povrch betonu p�ed poškozením a 
povrch dílc� p�ed jejich 
nadm�rným opot�ebením; 

- podp�rné konstrukce navrhovat a 
montovat tak, aby je bylo možno 
p�i odbedn�ní postupn�
odstra�ovat a uvol�ovat bez 
nebezpe�í 

- vylou�ení vstupu nepovolaných osob 
do ohroženého prostoru pod 
místem odbed�ovacích prací; 

- zajišt�ní bedn�ní a jeho prvk� proti 
pádu ve stádiu demontáže; [22] 

Železá�ské práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
N�žky (st�íha�ky) 

betoná�ské 
oceli 

- zran�ní ruky (ust�ihnutí prst�), 
zhmožd�ní, sev�ení p�i p�iblížení 
ruky do nebezpe�ného pracovního 
st�ižného prostoru nástroje p�i 
ru�ním vkládání prut� mezi nože, 
p�i odstra�ování odpadu za chodu 
n�žek a p�i jejich nežádoucím 
uvedení do chodu; 

- st�íhat jen pruty o pr�m�ru, který 
odpovídá konstrukci n�žek; 

- ruce obsluhy nep�ibližovat místu 
st�ihu blíže než 0,15m; 

- soust�ed�nost p�i práci a pozorné 
sledování pracovního úkonu, 
dodržení návodu k používání; 

- p�i st�ihu odstra�ovat odpad 
z ust�ižených prut� pouze pomocí 
vhodné pom�cky 

 - zhmožd�ní, p�imá�knutí prst� p�i 
p�idržování volných prut�, p�i 
st�íhání více prut� sou�asn�

- nem�lo by se st�íhat více prut�
najednou 

- p�i st�íhání n�kolika prut� sou�asn�
musí být pruty v pevné poloze 
(upevn�ní sv�rkami, konstrukcí 
stroje, vhodnými p�ípravky apod.) 

- pruty musí být tak upevn�ny nebo 
zajišt�ny, aby nebyl ohrožen 
pracovník obsluhy; 

- p�idržovat pruty voln� rukama je 
zakázáno 

 - zran�ní nohou, zlomeniny prst�
nohou apod. následkem pádu 
st�íhaných prut� a pádu armatury; 

- správné postupy p�i manipulaci a 
ukládání armatury; 

- používání OOPP (pevná obuv 
s výztužnou špi�kou) 

 - píchnutí, od�ení r�zných �ástí t�la o 
vy�nívající ostré �ásti ocelových 
prut�; 

- správné postupy p�i manipulaci 
s jednotlivými pruty i vyrobenou 
armaturou; 

- udržování volných manipula�ních 
uli�ek a prostor; 

- používání OOPP (vhodný opakovní 
od�v) 

Ohýba�ky 
betoná�ské 
oceli 

- zhmožd�ní, zachycení, sev�ení a 
p�imá�knutí prst� p�i p�iblížení 
ruky obsluhy k nebezpe�ným 
tla�ným a sv�rným míst�m, p�i 
p�idržování krátkých ohýbaných 
prut�, p�i ohýbání více prut�
sou�asn� (p�i t�chto rizikových 

-ruce obsluhy nep�ibližovat k míst�m 
ohybu a jiných nebezpe�ným 
míst�m blíže než 0,15m; 

- správný úchop a držení ohýbaného 
prutu; 

- soust�ed�nost, sledování pracovní 
operace; 
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úkonech jsou prsty zpravidla 
sev�eny mezi op�rné kolíky nebo 
mezi oto�né kladky a pruty, resp. 
mezi jednotlivé ohýbané pruty) 

- vhodné pracovní ustrojení obsluhy  
(s upnutými rukávci atd.) 

 - zhmožd�ní nohou, zlomeniny prst�
nohou následkem pádu ohýbaného 
materiálu za stolu ohýba�ky; 

- neukládat neohýbaný materiál na st�l; 
- používat OOPP (pevná pracovní obuv 

s výztužnou špi�kou) 
 - zran�ní rukou nebo jiné �ásti t�la 

ohýbaným prutem (pruty) 
v p�ípad� prasknutí ohýbacího 
kolíku; 

- nep�et�žovat ohýba�ku, neohýbat 
pruty pr�m�ru, který neodpovídá 
konstrukci ohýba�ky a pruty kratší 
než 0,3m 

Železá�ské 
pracovišt�

- píchnutí, bodnutí, po�ezání ruky nebo 
jiné �ásti t�la pracovníka koncem 
prut�, ostrou hranou, vy�nívající 
�ástí armatury; 

- správné ukládání a skladování 
betoná�ské oceli a vyrobené 
armatury ve stanovených profilech; 

- podle pot�eby fixace materiálu; 
- udržování volných manipula�ních 

uli�ek a komunikací; 
- používání OOPP 

 - po�ezání prst�, dlan� ruky o ostré 
�ásti betoná�ské oceli, pruty, 
vyrobené výztuže apod. p�i ru�ní 
manipulaci 

- použití OOPP (rukavice, dla�ovice); 
- udržování volných manipula�ních i 

obslužných pr�chod�; 
- správné pracovní postupy p�i ru�ní 

manipulaci materiálem; 
 - zakopnutí o materiál (betoná�skou 

ocel, od�ezky, polotovary, 
vyrobenou armaturu) pád osoby, 
naražení na odpad 

- pracovní prost�edky na výrobu 
armatury rozmístit tak, aby 
pracovníci nebyli ohroženi 
pohybem materiálu a jejím 
skladováním; 

- po�ádek na pracovišti, v�asné 
odklizení a odstran�ní 

       odpadu; [22] 

5.4 Malí�ské práce dle NV 591/2006 Sb. 

Za spln�ní požadavk� bezpe�nosti práce p�i malí�ských a nat�ra�ských pracích se považuje: 

1) p�i provád�ní úprav povrch� stavebních a jiných konstrukcí nát�rem nebo nást�ikem dodržení    
stanovených    technologických    postup�    s p�ihlédnutím    k návod�m k používání  
a k ur�enému zp�sobu ochrany osob p�ed škodlivinami vznikajícími p�i provád�ní t�chto prací, 

2) používání žeb�ík� v souladu s požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích  
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, 

3) provád�ní t�chto prací ve schodiš	ových prostorách z pracovních podlah nebo ze 
žeb�ík� k tomu upravených. 

5.4.1 Vznikající rizika p�i malí�ských prací a jejich bezpe�nostní opat�ení 

Malí�ské práce 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
- pád osoby p�i výstupu a sestupu na zvýšená místa 

práce; 
- k míst�m práce ve výšce zajistit bezpe�ný 

p�ístup (žeb�íky, schodišt�, rampy apod.) 
- neseskakovat, nevylézat po konstrukcích 
- zákaz používání vratkých a nevhodných 

p�edm�t� pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obal�, palet, sud� apod.) 
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- pád osoby ze dvojitého žeb�íku po rozjetí 
postranic, podjetí dvojitého žeb�íku a pádu 
dvojitého žeb�íku; 

- opat�it dvojitý žeb�ík zajiš	ovacími �etízky, 
táhly proti rozev�ení; 

- neopírat dvojitý žeb�ík, nepoužívat jako žeb�ík 
op�rný; 

- nebezpe�n� a nadm�rn� se nevyklán�t (tj. 
nevychylovat t�žišt� t�la) mimo osu žeb�íku 

- nevynášet a nesnášet po žeb�íku b�emena o 
hmotnosti nad 15kg; 

- ch�ze na dvojitém žeb�íku m�že být provád�na 
zaškolenými pracovníky, pohybují-li se po 
ploše, kde je vylou�eno nebezpe�í ztráty 
stability žeb�íku; 

- pád žeb�íku i s pracovníkem po ztrát� stability; - nevynášet a nesnášet po žeb�íku b�emena o 
hmotnosti nad 15kg; 

- nepracovat na žeb�íku p�íliš blízko horního 
konce žeb�íku, kdy dochází ke snížení 
stability žeb�íku; 

- zabezpe�it žeb�ík proti posunutí, bo�nímu 
vychýlení, podklouznutí, používat 
protiskluzových p�ípravk�

- žeb�ík opírat o bezpe�né a stabilní op�rné 
konstrukce, plochy; 

- postavení jednoduchého žeb�íku ve sklonu do 
2,1 : 1; 

- p�ed každým použitím žeb�íku, provést jeho 
vizuální prohlídku (provádí pracovník 
užívající žeb�ík); 

- nepoužívat poškozené žeb�íky; 
- dráždivé úžinky disperzní, silikátové a silikonové 

malby na k�ži, na o�i; 
- dodržovat pokyny uvedené v bezpe�nostních 

listech a tan�ené technologickým postupem 
s p�ihlédnutím k návodu výrobce a 
ur�enému zp�sobu ochrany osoby p�ed 
škodlivinami materiálu; 

- používat OOPP; 
- dodržovat zásady osobní hygieny; 

- pád pracovníka z kozového lešení; 
- propadnutí podlahy; 

- zajistit stabilitu lešená�ských koz, pokládat je 
na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo 
dojít k poklesu ani posunutí patek podpor; 

- od výšky 1,5 m opat�it volné okraje podlah 
kozových lešení zábradlí; 

- správn� zajiš	ovat výsuvné �ásti kolíkem 
v požadované úrovni, zajiš	ovací �ásti 
udržovat v �ádném stavu; 

- dodržovat max. dovolenou délku pole 
kozového lešení 

      (u podlahy z fošen je 2,5) [22] 

5.5 Provoz a používání stroj�

5.5.1 Mícha�ky dle NV 591/2006 Sb. 

1. P�ed uvedením do provozu musí být mícha�ka �ádn� zajišt�na v horizontální poloze.  
2. Mícha�ka smí být pln�na pouze p�i rotujícím bubnu.  
3. P�i ru�ním vhazování sm�si do mícha�ky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
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4. Buben mícha�ky není dovoleno �istit za chodu ná�adím nebo p�edm�ty drženými v ruce. Konce 
ru�ního ná�adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.  

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. P�i opravách, údržb� a �išt�ní 
mícha�ek vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpe�n�
mechanicky zajišt�n v horní poloze �et�zem, hákem, vzp�rou nebo jiným ochranným prost�edkem. 

6. Vstupovat na konstrukci mícha�ky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od p�ívodu elektrické energie 

5.5.1.1 Vznikající rizika p�i používání mícha�ky a jejich bezpe�nostní opat�ení 

Mícha�ky 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
- zran�ní o�í výronem a vyst�íknutím malty, 

vápenného mlíka, žíravé ú�inky malty jsou 
doprovázeny mechanickým poškozením o�í 
pískem a drobným kamenivem 

- Používání OOPP (ochranné brýle, ochranný 
štít) 

- úraz elektrickým proudem - dodržení zákazu odstra�ovat kryty, otvírání 
p�ístupu k el. �ástem; 

- vylou�ení �innosti, p�i nichž by se pracovník 
p�i �innostech na el. za�ízení dostal do styku 
s nap�tím na vodivé kost�e stroje nebo se 
p�ímo dotkl obnažených vodi�� s nap�tím; 

- zabrán�ní neodborného zásahu do el. instalace 
na stavb�; 

- šetrné zacházení s kabely a p�ívodními š��rami 
na stavb�; 

- zákaz vedení kabel� po komunikacích a tam, 
kde by mohlo dojít k jejich poškození 
staveništním za�ízením; 

- chrán�ní el. kabel� a el. p�ívod� proti 
mechanickému poškození na stavbách; 

- ovládací pá�ka nepoškozená, z izolantu; 
- pravidelný odborný dohled pov��eným 

elektriká�em (prohlídky, m��ení zemního 
odporu uzemn�ní, m��ení izola�ního 
odporu, m��ení p�echodového odporu chran. 
vodi�e, ov��ení funkce proudového 
chráni�e) a odstavování závad; 

- pád, p�evrácení mícha�ky na pracovníka - správné ustavení mícha�ky na rovný a tvrdý 
podklad, zajišt�ní stability p�i p�emís	ování 
a p�i �išt�ní 

- dodržování zákazu vystupovat na konstrukci 
mícha�ky; 

- nep�epl�ovat buben; 
- plynulé nakláp�ní bubnu p�i jeho 

vyprazd�ování; 
- zachycení, vtažení, sev�ení ruky �emenicí, 

pohonným mechanismem; 
- ochranný kryt �emenového pohonu a jiných 

pohonných mechanism�; 
- kontakt kon�etiny s rotujícím bubnem, zachycení 

ruky, vykloubení, zlomení, od�ení 
- dodržovat zákaz �išt�ní bubnu za chodu a to 

ani ná�adím drženým v ruce – myšleno 
zednickou lžící, lopatou, prknem apod. [22] 
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5.5.2 Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí  

dle NV 591/2006 Sb. 

1) P�ed jízdou, zejména po ukon�ení pln�ní nebo vyprazd�ování p�epravního za�ízení, zkontroluje �idi�
dopravního prost�edku, dále jen vozidla, zajišt�ní výsypného za�ízení v p�epravní poloze, pop�ípad�
je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2) P�i p�ejímce a p�i ukládání sm�si musí být vozidlo umíst�no na p�ehledném a dostate�n� únosném 
míst� bez p�ekážek zt�žujících manipulací a pot�ebnou vizuální kontrolu. 

5.5.3 �erpadla betonové sm�si a strojní omíta�ky 

1) Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibra�ní žlaby a jiná za�ízení pro dopravu betonové sm�sí 
musí být vedeny a zajišt�ny tak, aby nezp�sobily p�etížení nebo nadm�rné namáhání nap�íklad 
lešení, bedn�ní, st�ny výkopu nebo konstruk�ních �ástí stavby. 

2) Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl p�etlak uvnit� nádoby zrušen podle návodu  
k používání, nap�íklad odvzduš�ovacím ventilem. 

3) Vyúst�ní potrubí na �erpání sm�si musí být spolehliv� zajišt�no tak, aby riziko zran�ní fyzických 
osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických ú�ink� dopravované sm�si bylo 
minimalizováno. 

4) P�i používání st�íkací pistole strojní omíta�ky má obsluha stabilní postavení. P�i strojním �erpání 
malty musí být zajišt�n vhodný zp�sob dorozumívání mezi fyzickými osobami provád�jícími 
nanášení malty a obsluhou �erpadla. 

5) Strojní za�ízení pro povrchové úpravy není dovoleno �istit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu sm�sí 
k �erpadlu musí být zajišt�n bezpe�ný p�íjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 

5.6 Další vznikající rizika pro provád�né práce 

5.6.1 Vrtné práce 

Vrtná souprava 
Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
- p�evrácení soupravy; - p�ed spušt�ním stroje zajistit jeho stabilitu 

podle pokyn� pro obsluhu a údržbu, 
- v pr�b�hu vrtání osádka sleduje stabilitu a 

p�ípadné výkyvy vrtné soupravy podle 
zm�ny únosnosti terénu, 

- p�imá�knutí osoby soupravou; p�ejetí, sražení, 
naražení na pevnou p�ekážku; 

- zasažení pracovníka pracovním za�ízením stroje; 

- vylou�ení p�ítomnosti osob v nebezpe�ném 
dosahu stroje a v dráze pojezdu soupravy 
vp�ed i vzad); nevstupovat do ohroženého 
prostoru a dodržovat ochranné pásmo 2 m 

- nep�evážení osob na stroji; 

- p�imá�knutí osoby soupravou p�i p�ed�asném, 
nežádoucím uvedení soupravy do chodu 

- vylou�ení nežádoucího, p�ed�asného spušt�ní 
chodu stroje p�i �ist�ní, údržb�, opravách a 
se�izování stroj� vyjmutím klí�ku ze 
zapalovací sk�ín�

- výron a únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a 
zasažení pracovníka; 

- ekologické škody 

- udržování hydraulických mechanism�, 
vylou�ení t�ení, ohýbání, kroucení a 
napínání hadic p�i pohybu hybných �ástí; 

- použití vhodných hadic, spoj�, p�íchytek, 
upevn�ní; 

- správné nastavení pojistných ventil�; 
- hlu�nost p�i provozu vrtných souprav, poškození 

sluchu 
- používání OOPP k ochran_ sluchu; 
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- zachycení a vtažení kon�etiny pohybující se �ástí 
stroje, (�emenicí, �emenem, ventilátorem, 
ozubeným soukolím apod.); 

- ochrana nebezpe�ných míst kryty pop�. jinými 
       ochrannými za�ízeními; 
- �innosti p�i nutných �innostech v blízkosti 

nechrán�ných �ástí, nap�. se�izování 
provád�t dle návodu k použití; 

- dodržování zakázaných �inností, nap�. �ist�ní 
za chodu 

- nežádoucí rozjetí vrtné soupravy a následné 
p�ejetí strojníka, pop�. jiné osoby; 

- zajišt�ní stroje proti nežádoucímu pohybu; 
- správné odstra�ování závad (nap�. p�i 

uvol�ování zaseknutého válce, kterým je 
ovládáno sepnutí spojky, po jejímž sepnutí 
m�že dojít k rozjetí stroje); 

5.6.2 Izolatérské práce 

Izolatérské práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpe�nostní opat�ení 
Hydroizola�ní 

tmely 
- podrážd�ní p�i dlouhodobém styku 

s pokožkou a sliznicemi; 
- p�sobení výpar�, p�i nadechnutí 

nevolnost; 

- dodržovat zásady osobní a pracovní 
hygieny (p�i zacházení 
s p�ípravkem nejíst, nepít a 
nekou�it); 

- zabránit kontaktu s k�ží, o�ima a 
od�vem, zejména volnou vhodných 
pracovních postup� v�etn�
zajišt�ní v�trání a používání OOPP 

- používat OOPP  k ochrann�
dýchacích orgán� používat masku 
s filtrem proti organickým parám, 
k ochran� o�í používat pracovní 
brýle, k ochran� k�že používat 
ochranné rukavice a pracovní 
od�v, zne�išt�ný od�v urychlen�
vym�nit; 

- zdravotní a odborná zp�sobilost 
pracovník� (seznámení pracovník�
s ú�inky a vlastnostmi p�ípravk� a 
látek v nich obsažených, 
seznámení s bezpe�nostními listy 

 - ohrožení životního prost�edí; - p�i zacházení zabránit rozší�ení úniku 
do p�dy, vod a kanalizace; 

- v p�ípad� úniku uv�domit p�íslušné 
orgány; 

- použít vhodné metody �išt�ní a 
likvidace zbytk� používaných 
materiál� dle výrobce; 

- správné zneškodn�ní obal�
oprávn�nou osobou; 

 - požár - p�i skladování zabránit vystavení 
obal� teplotám nad 300°C; 

- p�i zacházení dodržovat zákaz 
manipulace s otev�eným ohn�m, 
p�i používání nekou�it, vyvarovat 
se p�eh�átí výrobk�

- k hašení použít vhodné hasivo – 
p�nový, práškový hasicí p�ístroj 
(voda není vhodné hasivo); 
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Izola�ní pásy 
(bentonitové) 

- ekzémy, p�ecitliv�lost pokožky; - používání ochranných krém�; 
- dodržování osobní hygieny; 
- používání OOPP 

 - podrážd�ní o�í, sliznic, pokožky p�i 
kontaktu (vyklepávání suché 
bentonitové sm�si z pás�); 

- p�i práci s p�ípravkem je nutno 
zabránit p�ímému kontaktu k�že 
s materiálem vhodným pracovním 
od�vem, rukavicemi a chránit o�i 
pomocí vhodných ochranných 
brýlí 

- zajistit v�trání v uzav�ených 
prostorech; 

 - prašnost - vyplachování ústní dutiny vodou; 
- používání vhodných ochranných 

pom�cek (respirátor) 
- zajišt�ní v�trání v uzav�ených 

prostorech; 
 - zvýšená námaha, pád b�emene; - ru�ní zvedání jednoduchou kladkou 

jen b�emene do 60kg; 
- b�emeno nad 50 kg zvedat dv�ma 

pracovníky sou�asn�; 
Izolatérské práce - pád b�emene, vysmeknutí a 

vyklouznutí b�emene z rukou; 
- naražení b�emene na pracovníka p�i 

manipulaci s rolemi 
bentonitových pás� a jiným 
materiálem p�i provád�ní izolací; 

- správné zp�soby ru�ní manipulace; 
- správné uchopení b�emene; 
- kontrola stavu uchopovacích prvk�

p�ed manipulací 
- používání vhodných manipula�ních 

pom�cek (pás�, popruh�, 
manipula�ních kleští, sv�rek apod.) 

- pevné uchopení b�emene, využití 
uchopovacích otvor�, držadel; 

- zajišt�ní rolí izola�ních pás� proti 
rozvalení; 

- ukládání materiálu na zpevn�ný, 
urovnaný, únosný a rovný povrch; 

 - pád b�emene p�i vykládce a nakládce 
materiálu 

- vylou�ení p�ítomnosti osob 
nepodílejících se na nakládce a 
vykládce; 

- pracovníci zú�astn�ní p�i nakládce a 
vykládce se nesmí zdržovat 
v bezprost�ední blízkosti 
zdviženého b�emene, p�echázet 
pod zdviženým b�emenem a 
p�idržovat b�emeno v pr�b�hu 
�innosti manipula�ního za�ízení; 

- nejsou-li t�žké p�edm�ty zajišt�ny 
proti nežádoucímu pohybu, 
nevstupovat pod n� a nevkládat 
pod n� ruce; 

 - propíchnutí chodidla h�ebíky a 
jinými ostrohrannými �ástmi; 

- v�asný úklid a odstran�ní materiálu 
s ostrohrannými �ástmi; 

- vhodná pracovní obuv s pevnou 
podrážkou; 

- kontrolní �innost v pr�b�hu 
       stavby; [22] 
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5.7 Nebezpe�né látky 

5.7.1 Nebezpe�né látky p�i provád�ní izolace proti vod� a radonu 

MAPELASTIC SMART 
Klasifikace nebezpe�ných lýtek 
podle sm�rnice 99/45/CE 

Složka A (prášek) – 
DRÁŽDIVÁ 

Složka B (tekutina) – 
ŽÁDNÁ 

POTENCIONÁLNÍ Ú�INKY NA ZDRAVÍ:
Potenciální ú�inky na zdraví: O�i
Tento produkt je dráždivý pro o�i. P�íznaky mohou zahrnovat podrážd�ní, zarudnutí, poškrábání 
rohovky. 
Potenciální ú�inky na zdraví: Kožní
Tento produkt je dráždivý pro k�ži. Mechanické t�ení m�že zvýšit podrážd�ní k�že. 
Potenciální ú�inky na zdraví: Požití
Tento produkt m�že být škodlivý, je-li požití. Požití tohoto p�ípravku m�že zp�sobit nevolnost, 
zvracení a pr�jem. 
Potenciální ú�inky na zdraví: Vdechnutí
Tento produkt je dráždivý pro dýchací systém. Chronické onemocn�ní plic (silikóza) m�že být 
následkem dlouhodobého a opakovaného vdechování prachu s tímto materiálem. Vdechování prachu 
vznikající p�i �ezání, broušení tohoto výrobku m�že zp�sobit podrážd�ní dýchacích cest. 
Zhoršení zdravotního stavu expozicí
P�ecitliv�lost na p�ípravek, alergie a kožní nebo dýchací potíže 
Vliv na životní prost�edí
Žádná nebyla identifikována 

PRVNÍ POMOC
První pomoc: O�i
V p�ípad� kontaktu neprodlen� vyplachujte o�i velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Jestliže 
podrážd�ní p�etrvá, vyhledejte léka�skou pomoc. 
První pomoc: K�že
P�i styku s pokožkou, vypláchn�te velkým množstvím vody. Pokud podrážd�ní p�etrvává, vyhledejte 
léka�skou pomoc. 
První pomoc: P�i požití
P�i požití, vypláchnout ústa vodou. Pokud dojde k požití velkého množství, vyhledejte léka�skou 
pomoc. Nevyvolávejte zvracení. 
První pomoc: P�i nadýchání
P�i nadýchání ihned odstra�te postiženého na �erstvý vzduch. [6] 

IDROCRETE DM 
Zdravotní závadnost podle 

sm�rnice EC 88/379 
NE 

BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
P�i práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prost�edky k ochran� k�že (pracovní od�v, 
rukavice s nepropustným povrchem) a k ochran� o�í (protichemické brýle nebo obli�ejový štít). Osobní 
ochranné pracovní prost�edky musí být udržovány v použitelném stavu a jsou-li poškozena, je t�eba je 
ihned vym�nit. �astá vým�na od�vu je nutná, aby nedošlo k p�enosu z pot�ísn�ných míst. 
P�i dávkování do mícha�ky je nutno zabezpe�it, aby p�ípravek nemohl vst�íknout do o�í. 

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem. 
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití nevyvolávat zvracení, vypláchnou ústa, vypít ½ l vody a vyhledat léka�skou pomoc 
• P�i nadýchání p�enést na �erstvý vzduch [9] 
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PRIMER EP 
ZÁSADY BEZPE�NOSTI A HYGIENY PRÁCE
• V uzav�ených prostorech zajistit ú�inné v�trání. 
• P�i zpracování a vytvrzování nát�ru nesmí být v ošet�ovaných prostorách zdroje otev�eného ohn�, 

je zakázáno kou�it. 
• Složka A je dráždivá látka p�i kontaktu s pokožkou nebo okem. 
• Složka B obsahuje r�zné agresivní látky. 
• Dlouhodobý kontakt sensibilisuje pokožku  
• P�i práci je vždy zapot�ebí používat rukavice. 
• P�i mísení složek je nutné rovn�ž používat ochranné rukavice a brýle. 
• V p�ípad� zasažení k�že, omyjte místo d�kladn� mýdlem a vodou. 
• jestliže dojde k sensibilisaci pokožky vyhledejte léka�e. 
• P�i zasažení oka vypláchn�te je vodou a neprodlen� vyžádejte léka�ské ošet�ení. 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [8] 

5.7.2 Nebezpe�né látky p�i provád�ní injektáže zdiva proti vzlínající vod�  

MAPESTOP 
Klasifikace nebezpe�ných látek 

podle 1999/45 CE 
DRÁŽDIVÝ, VZNÍTITELNÝ 

BEZPE�NOSTNÍ P�EDPISY PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
Mapestop je vznítitelný a musí být proto skladován v dostate�né vzdálenosti od zdroje tepla, ohn�
a jisker. Zamezte vzniku elektrostatických výboj�.  
Mapestop je dráždivý pro k�ži a p�i styku s o�ima m�že zp�sobit vážné o�ní potíže. P�i manipulaci 
používejte ochranné rukavice a brýle. 
Mapestop je nebezpe�ný pro vodní organismy, nevylévejte ho do životního prost�edí. 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [5] 

LAMPOCEM 
Toxicita dle normy EEC 88/379 
Ho�lavost 

NE 
NE 

BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
• Na p�ípravek se nevztahuje Na�ízení vlády �. 192/88 Sb. o jedech a jiných látkách škodlivých 

zdraví v platném zn�ní, ani jiné p�edpisy, nap�. o kancerogenech. 
• Obsahuje cement. P�i styku s vodou reaguje zásadit�. 
• Nevdechovat. V prostorách, kde je výrobek skladován a zpracováván zajistit �ádné v�trání. 
• P�i styku s pokožkou m�že zp�sobit její podrážd�ní a alergickou reakci u vnímaných osob. 
• P�i vniknutí do o�í m�že zp�sobit jejich podrážd�ní. 
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PRVNÍ POMOC
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 
• P�i zasažení pokožky odložit veškerý kontaminovaný od�v, omýt postižené místo velkým 

množstvím vlažné vody a mýdlem nebo jiným vhodným mycím prost�edkem, ošet�it repara�ním 
krémem. 

• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ních 
ví�kách nejmén� 15minut a vyhledat léka�skou pomoc. 

• P�i požití nevyvolávat zvracení, vypláchnou ústa, vypít ½ l vody a vyhledat léka�skou pomoc. 

P�i práci je t�eba používat vhodné osobní ochranné pracovní prost�edky k ochran� pokožky (pracovní 
od�v, rukavice) a o�í (ochranné brýle, obli�ejový štít). Tam kde není možno zajistit ú�inné v�trání 
(tj. p�ekro�ení koncentrace 10 mg/m3 ovzduší) je nutno použít respirátor. Osobní ochranné pom�cky 
musí být p�i práci s LAMPOCEMem udržovány v použitelném stavu a poškozené pom�cky je t�eba 
ihned vym�nit. P�i práci nejíst, nepít, nekou�it. P�ed pracovní p�estávkou a po práci omýt ruce vodou 
a mýdlem a ošet�it repara�ním krémem. [19] 

5.7.3 Nebezpe�né látky p�i provád�ní sana�ních omítek 

IDROSILEX PRONTO 
Zdravotní závadnost dle EC 

1999/45 
DRÁŽDIVÝ 

BEZPE�NOSTNÍ INSTRUKCE PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
Idosilex Pronto obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými t�lními tekutinami vyvolává 
dráždivou alkalickou reakci a u alergik� reakci alergickou. 
P�i styku s o�ima dochází k podrážd�ní trvající i p�es 24 hod., p�i nadýchání zp�sobuje podrážd�ní  
dýchacích cest, styk s k�ží zp�sobuje zarudnutí, podrážd�ní otoky. Není zcela bezpe�ný pro vodní  
organismy.   

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití ústa vypláchn�te vodou – p�i potížích volejte léka�e. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

Používejte ochranné brýle a rukavice 
P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [11] 

POROMAP RINZAFFO 
Zdravotní závadnost dle EC 

1999/45 
DRÁŽDIVÝ 

BEZPE�NOSTNÍ INSTRUKCE PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
PoroMap Rinzaffo obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými t�lními tekutinami vyvolává 
dráždivou alkalickou reakci a u alergik� reakci alergickou. 
P�i styku s o�ima dochází k podrážd�ní trvající i p�es 24 hod., p�i nadýchání zp�sobuje podrážd�ní  
dýchacích cest, styk s k�ží zp�sobuje zarudnutí, podrážd�ní otoky. Není zcela bezpe�ný pro vodní  
organismy.   
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PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití ústa vypláchn�te vodou – p�i potížích volejte léka�e. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

Používejte ochranné brýle a rukavice 
P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [14] 

POROMAP INTONACO 
Zdravotní závadnost dle EC 

1999/45 
DRÁŽDIVÝ 

BEZPE�NOSTNÍ INSTRUKCE PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
PoroMap Intonaco obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými t�lními tekutinami vyvolává 
dráždivou alkalickou reakci a u alergik� reakci alergickou. 
P�i styku s o�ima dochází k podrážd�ní trvající i p�es 24 hod., p�i nadýchání zp�sobuje podrážd�ní  
dýchacích cest, styk s k�ží zp�sobuje zarudnutí, podrážd�ní otoky. Není zcela bezpe�ný pro vodní  
organismy.   

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití ústa vypláchn�te vodou – p�i potížích volejte léka�e. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

Používejte ochranné brýle a rukavice 
P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [15] 

POROMAP FINATURA 
Zdravotní závadnost dle EC 

1999/45 
DRÁŽDIVÝ 

BEZPE�NOSTNÍ INSTRUKCE PRO P�ÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVB�:
PoroMap Finatura obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými t�lními tekutinami vyvolává 
dráždivou alkalickou reakci a u alergik� reakci alergickou. 
P�i styku s o�ima dochází k podrážd�ní trvající i p�es 24 hod., p�i nadýchání zp�sobuje podrážd�ní  
dýchacích cest, styk s k�ží zp�sobuje zarudnutí, podrážd�ní otoky. Není zcela bezpe�ný pro vodní  
organismy.   
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PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití ústa vypláchn�te vodou – p�i potížích volejte léka�e. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 
• P�i nadýchání vyvést postiženého na �erstvý vzduch, nenechávat jej chodit, nekou�it, nepít 

alkoholické nápoje, p�i nevolnosti vyhledat léka�e 

Používejte ochranné brýle a rukavice 
P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [16] 

SILEXCOLOR 
Zdravotní závadnost dle EC L. 

88/379 
ANO Dráždí k�ži, p�i kontaktu m�že poškodit zrak 

BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
• Na p�ípravek se nevztahuje Na�ízení vlády �. 192/88 Sb. o jedech a jiných látkách škodlivých 

zdraví v platném zn�ní, ani jiné p�edpisy, nap�. o karcinogenech. 
• P�i styku s pokožkou m�že zp�sobit její podrážd�ní. 
• P�i vniknutí do o�í m�že zp�sobit jejich podrážd�ní. 

PRVNÍ POMOC
• P�i zasažení o�í neprodlen� vymývat proudem �isté vlažné vody p�i násiln� rozev�ených o�ích 

ví�kách nejmén� 10 minut, neodezní-li podrážd�ní o�í v krátké dob�, vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít ½ l vody a vyhledat léka�skou pomoc. 
• P�i zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošet�ete repara�ním krémem 

P�i práci je t�eba používat vhodné osobní ochranné pracovní prost�edky k ochran� pokožky (pracovní 
od�v, rukavice) a o�í (ochranné brýle, obli�ejový štít). Osobní ochranné pom�cky musí být p�i práci 
s SILEXCOLORem udržovány v použitelném stavu a poškozené pom�cky je t�eba ihned vym�nit. 
P�i práci nejíst, nepít, nekou�it. P�ed pracovní p�estávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a 
ošet�it repara�ním krémem 

P�i vážn�jším poškození zdraví kontaktujte: 
Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Vyšehradská 49, Praha 2, PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 229 38 68, 224 91 54 00 

Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2.PS� 128 21 
Tel. nep�etržit�: 224 919 293, 224 915 402 [18] 
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6. EKOLOGIE 

Staveništ� se nachází v m�stské památkové zón�, ale nejsou na n�j kladeny speciální požadavky. 
Staveništ� by m�lo být zajišt�no proti ší�ení hluku a zne�iš	ování. Odpad vzniklý b�hem výstavby bude 
t�íd�n a následn� likvidován, odvážen na skládku odpadu nebo k recyklaci. Zárove� musí být zajišt�na 
p�ípadná ochrana p�i úniku nebezpe�ných látek a nebezpe�ných chemikálií. Vše bude provád�no 
v souladu se zákonem. 

6.1. Snižování staveništního hluku 

Staveništ� se nachází v zastav�né oblasti, je tedy nutné v souvislosti s výstavbou snižování staveništní 
hladiny hluku. Toto opat�ení se týká p�evážn� prací na základových konstrukcích. Navržená strojní 
mechanizace bude pravideln� kontrolována, zda motory stoj�, které nevykonávají žádnou �innost, voln�
neb�ží. Hlu�né stavební práce budou omezeny pracovní dobou od 7:00 – 17:00 hod. v pracovních dnech. 
O svátcích a dnech pracovního klidu jsou tyto práce na staveništi zakázány.  

6.2. Ochrana proti zne�iš�ování ovzduší 

6.2.1. Chemické �ástice 

- kontrola emisí 
- výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k p�et�žování strojní mechanizace 

6.2.2. Prašné �ástice 

Nadm�rná vlhkost bude opatrnou manipulací, dostate�ným vlh�ením a okamžitou odvážkou prašných 
materiál� ze staveništ�. 

6.3. Ochrana proti zne�išt�ní ve�ejných komunikací 

Aby ve�ejná komunikace nebyla zne�išt�na, je nutné dodržovat daná opat�ení. Tato opat�ení zahrnují 
p�edevším dostate�né �išt�ní vozidel a strojní mechanizace p�ed výjezdem ze staveništ� a možnost �išt�ní 
obuvi pracovník�. Pr�b�žn� budou smívány i ne�istoty z mimo staveništní komunikace. 

6.4. Ochrana p�ed zne�išt�ním povrchových a podzemních vod 

Plochy na staveništi ur�ené pro mokré �išt�ní budou spádovány a odvodn�ny liniovým odvod�ovacím 
žlabem p�es usazovací nádobu, která bude odlu�ovat ropné látky, do ve�ejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravideln� �istit.  
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6.5. Nakládání s odpady 

Veškeré odpady a manipulace s nimi budou provád�ny dle p�íslušné kategorie: 

O – Ostatní + komunální odpad 
N – Nebezpe�ný odpad 

S odpady kategorie „N“ musí být nakládáno v souladu s na�ízením vlády �R 383/2001 Sb., 
v odpovídajících nádobách a obalech ozna�eným identifika�ním listem odpadu, kde bude uveden i postup 
v p�ípad� havárie.  

Dále musejí být dodržovány p�edpisy z hlediska ochrany životního prost�edí: 

� P�edpis �. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�
� P�edpis �. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se stanoví Katalog 

odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu  
a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog 
odpad�) 

� P�edpis �. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí 

6.6. Odpady vzniklé p�i provád�ní stavby 

KÓD 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU       KATEGORIE 
ODPADU 

     LIKVIDACE 

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu N skládka 

13 01 13 Hydraulické oleje N spalovna 

13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�išt�né 

N spalovna 

17 01 02 Cihly O skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O skládka 

17 06 03  
Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpe�né látky 

N spalovna 

17 06 04 
Jiné izola�ní materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 
06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O skládka 
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� Idrocrete DM – Idrocreate DM se nesmí likvidovat spole�n� s domácím odpadem. Zákaz 
Vylévat do kanalizace. Likvidovat jako stavební su	, tím se rozumí vytvrzená sm�s betonu 
s p�ísadou Idrocrete DM. Likvidace v tekutém stavu pouze za pomocí firmy oprávn�né 
likvidovat speciální odpad.  

� Mapelastic Smart – Dvousložková hmota s vysokým obsahem syntetických polymer�
(prysky�ic) na bázi cementových pojiv a jemnozrnných plniv.

� Idrosto B25 – pružný profil na bázi akrylových polymer�. P�i likvidaci v�tšího množství se 
produkt odstraní jako pr�myslový nebo stavební odpad. P�i menším množství se m�že odstranit 
spole�n� s domácím odpadem. 

6.7. P�edcházení nadm�rnému vzniku odpad�

Odpady, které p�i výstavb� vznikají, musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu odpadu tak, aby nebylo 
ohroženo lidské zdraví a životní prost�edí.  Povinností je odpady minimalizovat a zbyte�n� jejich vznik 
nepodporovat.  
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1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD� PRO ZRACOVÁNÍ 

1.1 Pro výpo�et p�itížení na základy 

BETONOVÉ PRVKY, Ivailo Terzijski, Modul M01, Základy navrhování konstrukcí, zatížení, materiály, 
Brno 2005 

�SN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhování konstrukcí, 2004 

�SN EN 19991-1-1 Eurokód 1: zatížení konstrukcí – �ást 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 2004 

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, Doc. Ing. Ladislav �írtek, CSc, Modul M05, Navrhování 
jednoduchých prvk�, Brno 2005 

BETONOVÉ KONSTRUKCE I., Doc. Ing. Zden�k Bažant, CSc., Modul CS3, Betonové konstrukce 
plošné – �ást 1, Brno 2005 

1.2 Pro výpo�et únosnosti a posouzení sloup� Tryskové injektáže 

MECHANIKA ZEMIN, Kamila Weiglová, Modul BF02-M01, Vlastnosti zemin, Brno 2005 

MECHANIKA ZEMIN, Kamila Weiglová, Modul BF02-M03, Praktické aplikace mechaniky I,           
Brno 2005 

MECHANIKA ZEMIN, Kamila Weiglová, Modul BF02-M04, Praktické aplikace mechaniky II,         
Brno 2005 

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, Jan Masopust, V�ra Glisníková, Modul M01, Brno 2006 

�SN EN 12716 Provád�ní speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž, 2002 
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2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

2.1 stru�ný popis 

Stávající d�m se nachází na vnit�ní stran� druhého silni�ního okruhu v Hradci králové na pravém b�ehu 
�eky Labe v blízkosti Labského mostu v památkov� chrán�ném území. Jedná se o objekt �p. 745 
v Resslov� ulici o parcelním �ísle 848/1 v m�stské zástavb�. K objektu na jedné stran� p�iléhá sousední 
�ty�podlažní d�m �p. 935 o parcelním �ísle 1053 a na druhé stran� je proluka.  

Stávající objekt �p. 745 má t�i nadzemní podlaží, jedno polozapušt�né podzemní podlaží a p�dní prostor 
pod šikmo pultovou st�echou na stran� do ulice a pod plochou st�echou na stran� dvora. Sousední 
�ty�podlažní d�m �p. 935 má polozapušt�né podzemní podlaží, �ty�i nadzemní podlaží a plochou st�echu. 

Svislé konstrukce objektu jsou zd�né z cihel, vodorovné konstrukce jsou železobetonové a d�ev�né. 
Objekt je založen na betonovém pásu, pouze st�na se sousedícím objektem je založena na cihelném 
základu. P�dorysný tvar objektu tvo�í obdélník o rozm�rech 13,0 x 13,5 metr� s p�edsazeným schodišt�m 
sm�rem do dvora. Konstruk�ní výška nadzemních podlaží je 3,500 metr�. 

Objekt bude rekonstruován pro ú�ely zdravotnických služeb. Stavba bude realizována ve dvou �asov�
odd�lených etapách. V první etap� se rekonstrukcí rozumí stavební úpravy stávajícího objektu a jeho 
nástavba o dv� podlaží na stran� do ulice a o t�i podlaží na stran� do dvora. V druhé etap� bude 
k p�vodnímu domu p�istaven nový objekt, který vyplní celou stávající proluku. Tento objekt bude mít 
šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží.  

V plánované �ásti nástavby budou obvodové nosné st�ny vyzd�ny z cihelných blok� Porotherm 44 P+D  
a st�edová nosná st�na vyzd�na z cihelného bloku Porotherm 30 P+D. Stropní konstrukce nástavby budou 
tvo�eny keramickým stropem Porotherm (cihelné vložky Miako a keramobetonové stropní nosníky).  
Stávající d�ev�né stropní konstrukce budou nahrazeny ocelovými. Výškové úrovn� nadzemních podlaží 
se navrženými stavebními úpravami nem�ní. Podlaha v podzemním podlaží bude prohloubena na relativní 
kótu -2,260 (0,000 je úrove	 vstupu do schodišt�), t. j. asi o 0,800m níže proti p�vodnímu stavu.   

V míst� stavby byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum, na jehož základ� jsou navrženy tryskové 
injektáže a posudek z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budovy. Dále byl proveden mapový 
podklad s výškopisnými a polohopisnými údaji. Základovou spáru tvo�í fluviální št�rkopísky labské 
údolní terasy. Hladina podzemní vody je m�lko pod úrovní terénu na kót� 228 m n. m. Podzemní voda 
vykazuje chemismus s vysoce agresivními ú�inky na stavební konstrukce vlivem CO2.  
Podle �SN EN 206-1 �adíme vodu do nízkoagresivního prost�edí XA1. [1] 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se navrženými úpravami nem�ní. Objekt je p�ístupný 
z Resslovi ulice nacházející se na parcelním �ísle 167/93, komunikaci tvo�í asfaltový povrch. Další 
p�ístup k objektu je z parcely �íslo 167/114, která má využití jako ostatní komunikace, povrch je zde 
nezpevn�ný. 

Stavba je realizována na pozemku, uvedený v katastru nemovitostí, jako stavební parcela. Celá plocha je 
využita jako staveništ�. Vým�ra pozemku �iní 890 m2. 
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2.2 Popis z hlediska vypo�tu p�itížení na základy 

Vznikající p�itížení na základy bytového domu budou zap�í�in�ny nadstavbou dvou nadzemních podlaží  
a rekonstrukcí objektu.  

Objekt bude rekonstruován pro ú�ely zdravotnických služeb. P�i rekonstrukci budou vym�n�ny stávající 
d�ev�né stropní konstrukce a nahrazeny novou ocelovou konstrukcí (sp�ažené stropy).  

V plánované �ásti nástavby budou obvodové nosné st�ny vyzd�ny z cihelných blok� Porotherm 44 P+D  
a st�edová nosná st�na vyzd�na z cihelného bloku Porotherm 30 P+D. Stropní konstrukce nadstavby 
budou tvo�eny keramickým stropem Porotherm (cihelné vložky Miako a keramobetonové stropní 
nosníky).   

2.3 Popis z hlediska výpo�tu únosnosti sloup� Tryskové injektáže 

TRYSKOVÁ INJKETÁŽ: 

S ohledem na plánovanou nadstavbu (stávající základová spára bude p�itížena plánovanými dv�ma patry), 
s ohledem na navržené prohloubení suterénu cca o 0,8 m a plánovanou suterénní dvorní p�ístavbu, bude 
stávající objekt podchycen tryskovou injektáží. 

Podchycení stávajícího objektu bude provedeno pod nosným zdivem pilí�i tryskové injektáže o pr�m�ru 
0,6 a 1,0 m. P�i návrhu tryskové injektáže nutno p�edpokládat úrove	 základové spáry objektu  
cca 0,5 – 0,6 m pod úrovní výkopu pro podlahu v suterénu objektu. 

Pata pilí�� tryskové injektáže pod obvodovými st�nami na rozhraní s budoucí dvorní p�ístavbou  
(v prostoru dvorního traktu) bude posunuta na úrove	 – 8,6 m pod základovou spáru stávajícího objektu. 
Tyto pilí�e budou prodlouženy (cca 6m pod základovou spáru) z d�vodu vytvo�ení nepropustné st�ny po 
obvodu plánované dvorní p�ístavby. Vytvo�ená t�snící st�ny nebude zaklesnuta do nepropustného podloží 
(t�snící st�na pouze usnadní �erpání podzemní vody z prostoru stavební jámy pro budoucí dvorní 
p�ístavbu). 
  
Pilí�e tryskové injektáže budou provedeny vn� (z úrovn� stávajícího dvora) i uvnit� objektu z úrovn�
stávajícího suterénu (cca – 2,15 m). 

Základová spára objektu bude ov��ena b�hem vrtných prací. Vrty budou provedeny podél základ�
objektu. Pilí�e tryskové injektáže budou vetknuty do vrstev pís�itých št�rk�. 

VÝTAHOVÁ ŠACHTA: 

Z d�vod� vysoké hladiny podzemní vody bude navržená výtahová šachta ut�sn�na (st�ny a dno šachty) 
pomocí pilí�� tryskové injektáže o pr�m�ru 0,6 a 1,2 m. Šachta bude rozep�ena pomocí ocelového rámu 
sva�eného z I 240. Ocelový rám bude zajišt�n do drážky v tryskové injektáži. V drážce bude zabetonován 
betonem jakosti C 13/20.Ocelový rám nesmí zasáhnout do profilu výtahové šachty. (dle skute�ného 
provedení z r. 2006) 

- p�ipomínky k zaseknutí ocelového profilu I 240 do drážky – zaseknutím ocelového profilu I 240  
do drážky vznikne pro sloup tryskové injektáže pr�m�ru 600 mm zna�né oslabení. Mohlo by dojít 
k deformaci horní �ásti sloupu, kde se oslabení nachází. Ocelový rozp�rný rám má sloužit jako 
stabiliza�ní rozp�rná konstrukce k zachycení šikmých zemních tlak�, hydrostatického  
a hydrodynamického tlaku na st�nu výtahové šachty tvo�enou sloupy tryskové injektáže pr�m�ru 600 mm.  

- Alternativní �ešení:  
- zvýšit pr�m�r sloupu pro st�nu výtahové šachty na min. 800 mm 
- zhotovit dv� �ady sloup� o pr�m�ru 600 mm 
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Dle skute�ného pr�b�hu základové spáry nosných st�n stávajícího objektu budou pr�b�žn� upraveny 
délky jednotlivých pilí�� tryskové injektáže s tím, že pata z�stane dle projektu a hlava sloup� musí být 
v kontaktu s plochou základ�

Tryskovou injektáží bude rovn�ž �áste�n� zpevn�no výše uvedené základové zdivo. Tlak a množství 
injek�ní sm�si, p�i provád�ní tryskové injektáže základovým zdivem, bude upraven na základ�
skute�ného stavu základového zdiva  

Skute�ná úrove	 základové spáry objektu musí být známa p�ed provád�ními vrtných prací. Nebude-li tak, 
nesmí se vrtné práce zapo�ít. Úrove	 základové spáry bude p�ed provád�ním vrtných prací ov��ena. 
Odlišnosti úrovn� základové spáry od projektové dokumentace se musí projednat s projektantem, který 
vzniklou situaci posoudí a navrhne opat�ení, jak se bude v pracích postupovat. 
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3. VÝPO�ET P�ITÍŽENÍ 

3.1 Stará konstrukce stropu 

�. VRSTVA 
tl. obj.tíha char.z. 

γγγγF    
návrh.z. 

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2] 

1 NÁŠLAPNÁ VR.   0,022 12 0,264 1,350 0,356 

2 ROZNÁŠECÍ VR. 2x DESKA 0,016 7,5 0,240 1,350 0,324 
3 PAROZÁBRANA   - - - - - 
4 IZOLA�NÍ VR.     0,050 1,5 0,075 1,350 0,101 
5 SEPARA�NÍ VR.   0,001 1,5 0,002 1,350 0,002 
6 D�EV�NÝ ZÁKLOP   0,020 5 0,100 1,350 0,135 
7 D�EV�NÝ TRÁM 0,18*0,16 0,180 8 0,230 1,350 0,311 
8 PODBYTÍ     0,020 5 0,100 1,350 0,135 

9 OMÍTKA     0,015 20 0,300 1,350 0,405 

  STÁLÉ CELKEM gk = 1,311 1,350 1,770 = gd

  PROM�NNÉ CELKEM qk = 3,000 1,500 4,500 = qd

  (CELKEM) 4,311 - 6,270 

SKLADBA STROPU: 

�. Vrstva   Specifikace   Materiál       Tlouš�ka [mm] 
1 Nášlapná vr. D�ev�né vlysy   Dubové       22 
2 Roznášecí vr. 2 x d�evot�ískové desky DTD Lukapol     2x16 
3 Parozábrana Parot�sná folie   FATRAFOL FATRAPAR   - 
4 Izola�ní vr.   Izola�ní desky   Rockwool Steprock HD     50 

5 Separa�ní vr. Geotextílie     FATRATEX 200 g/m2     1 
6 D�ev�ný záklop Bednící desky   Desky OSB     20 
7 D�ev�ný trám Trám     120/180 mm     180 
8 Podbití   D�ev�né podbití   Palubky       20 
9 Omítka   Vápenocementová omítka -       15 

� = 340 
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3.2 Nová konstrukce stropu 

�. VRSTVA 
tl. obj.tíha char.z. 

γγγγF    
návrh.z. 

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2] 

1 NÁŠLAPNÁ VR.   0,008 23 0,184 1,350 0,248 
2 SPOJOVACÍ VR.   0,006 20 0,120 1,350 0,162 
3 IZOLA�NÍ VR.     - - - - - 
4 ROZNÁŠECÍ VR.   0,055 23 1,265 1,350 1,708 
5 SEPARA�NÍ VR.   0,001 1,5 0,002 1,350 0,002 
6 ZOLA�NÍ VR.     0,080 1,5 0,120 1,350 0,162 
7 BETONOVÁ DESKA   0,100 23 2,300 1,350 3,105 

7.1 BET. VE VÝPLNI TRAPÉZU 0,030 23 0,690 1,300 0,897 

8 TRAPÉZOVÝ PLECH - hmotnost 10,44 kg/m2 0,104 1,350 0,141 

9 NOSNÍK I180 - hmotnost 21,9 kg/m2   0,219 1,350 0,296 

10 PODHLED plošná hmotnost 15,0kg/m2   0,150 1,350 0,203 

  STÁLÉ CELKEM gk =     5,154 1,350 6,958 = gd

  PROM�NNÉ CELKEM qk =     3,000 1,500 4,500 = qd

  (CELKEM)         8,154 - 11,458 

SKLADBA STROPU: 
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�. Vrstva   Specifikace   Materiál   
Tlouš�ka 

[mm] 
1 Nášlapná vr. Keramická dlažba  Rako Taurus double 60x60 mm    8 

2 Spojovací 
vrstva 

Cementové lepidlo  Den Braven - flexibilní lepidlo QUARTZ 
FLEX 

6 

3 Izola�ní vr. 2x hydroizola�ní nát�r Den Braven - tekutá elastická hydroizolace - 

4 Roznášecí vr. Betonová mazanina  Beton C 20/25; frakce kameniva do 4 mm 55 

5 Separa�ní vr. PE folie   PENEFOL 650   1 

6 Izola�ní vr. Kro�ejová izolace  Isover EPS RigiFloor 4000 - 2x40mm 80 

7 Nosná vr.  Betonová deska + výztuž Beton C20/25 + výztuž kari sí
 100/100/6 100 

8 Trapézový 
plech 

- TR 60/ 235   60 

9 Ocelový 
nosník I180 

- S235JR (1.0038) dle EN 10025-2  180 

10 Podhled  Protipožární podhled  Rigips oplášt�ní 1xRF (DF) 15  210 

�= 700 
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3.3 Nový keramický strop (nadstavba dvou podlaží) 

�. VRSTVA 
tl. obj.tíha char.z. 

γγγγF    
návrh.z.

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2] 

1 NÁŠLAPNÁ VR.   0,010 23 0,230 1,350 0,311 
2 ROZNÁŠECÍ VR.    0,050 23 1,150 1,350 1,553 
3 SEPARA�NÍ VR.   0,001 1,5 0,002 1,350 0,002 

4 IZOLA�NÍ VR.     0,060 1,5 0,090 1,350 0,122 
5 NOSNÁ VR.     0,190 - 3,100 1,350 4,185 

6 OMÍTKA     0,015 20 0,300 1,350 0,405 

  STÁLÉ CELKEM gk =     4,872 1,350 6,577 = gd

  PROM�NNÉ CELKEM qk =     3,000 1,500 4,500 = qd

  (CELKEM)         7,872 - 11,077 

5) Charakteristické zatížení 3,1 kN/m2 bráno z technických list� výrobce POROTHERM pro keramický strop       
v   tl. 190 mm. 

SKLADBA STROPU: 

�. Vrstva   Specifikace   Materiál       
Tlouš�k
a [mm] 

1 Nášlapná vr. Keramická dlažba  Rako Taurus Double 60x60 mm 8 

2 
Spojovací vr. Cementové lepidlo  Den Braven - flexibilní lepidlo QUARTZ 

FLEX 
6 

3 Roznášecí vr. Betonová mazanina  Beton C 20/25; frakce kameniva do 4 mm 50 

4 Separa�ní vr. PE folie   PENEFOL 650   1 

5 Izola�n vr. Kro�ejová izolace  Isover EPS RigiFloor 4000 - 2x30mm 60 

6 
Nosná vr. Keramická strop 

v�etn� zálivky 
 Nosníky a vložky Miako Prorotherm 190 

7 Omítka  Vápenocementová om. Porotherm Universal   10 

� = 325 
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4. PLOŠNÁ HMOTNOST (nadstavba dvou podlaží) 

4.1 Obvodové zdivo POROTHERM 44 P + D 

• Plošná hmotnost z technických list� výrobce POROTHERM pro tepeln� izola�ní vn�jší st�nu          
44 P+D 

• Plošná hmotnost v�etn� omítek POROTHERM 371 kg/m2

• Návrhové zatížení gd= 371*10 = 3710 N/m2 = 3,71 kN/m2

• Omítky POROTHERM:  
vn�jší strana    –    POROTHERM TO tl. 30mm + POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm 
vnit�ní strana   –    POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm 

4.2 St�edová st	na POROTHERM 30 P + D 

• Plošná hmotnost z technických list� výrobce POROTHERM pro vnit�ní nosnou st�nu 30 P+D 
• Plošná hmotnost v�etn� omítek tl. 15 mm 318 kg/m2

• Návrhové zatížení gd= 318*10= 3180 N/m2 = 3,18 kN/m2

• Omítky: oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm  
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5. ZAT
ŽOVACÍ ŠÍ�KY 

STRANA ZAT
ŽOVACÍ DÉLKA [m] 

SZ ZS1 2,900 
JZ ZS5 3,325 
JV ZS3 3,325 
SV ZS4 3,325 

ST�EDOVÁ ZS2 6,225 
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6. P�ITÍŽENÍ NA ZÁKLADY 

STARÝ D�EV�NÝ STROP gd = 1,770 kN/m2

VÝM�NA STROPU gd = 6,958 kN/m2

NOVÝ KERAMICKÝ STROP gd = 6,577 kN/m2

6.1 Strana – SZ 

• VÝM�NA STROP�:    
 gd1 = 4 � 6,958 - (4 � 1,770)  
 gd1 = 20,752 kN/m2  
      
• NOVÝ KERAMICKÝ STROP:   
 gd2 = 2 � 6,577    
 gd2 = 13,153 kN/m2  
      
• ZDIVO 44 P+D (371kg/m2):  
 gd3 = 3,71 � (2 � KV + ATIKA) 
 gd3 = 3,71 � ( 2 � 3,5 + 0,75) 
 gd3 = 28,753 kN/m2  
      
• ZATÍŽENÍ CELKEM:   
 gd;SZ = gd1 + gd2 + gd3   
 gd;SZ = 20,750 + 13,153 + 28,753 
 gd;SZ = 62,658 kN/m2  
      
• P�EVEDENÍ NA m´:   
 PSZ = gd;SZ + zat�žovací délka 
 PSZ = 62,658 + 2,9   
 PSZ = 181,71 kN/m´   

6.2 Strana – JZ 

• VÝM�NA STROP�:     
 gd1 = 4 � 6,958 - (4 � 1,770)   
 gd1 = 20,752 kN/m2   
       
• NOVÝ KERAMICKÝ STROP:    
 gd2 = 2 � 6,577     
 gd2 = 13,153 kN/m2  
       
• ZDIVO 30 P+D (318kg/m2):   
 gd3 = 3,18 � (2 � KV + ATIKA)  
 gd3 = 3,18 � ( 2 � 3,5 + 0,75)  
 gd3 = 24,645 kN/m2   
       
• ZATÍŽENÍ CELKEM:    
 gd;JZ = gd1 + gd2 + gd3    
 gd;JZ = 20,750 + 13,153 + 24,650 
 gd;JZ = 58,55 kN/m2   
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• P�EVEDENÍ NA m´:    
 PJZ = gd;JZ + zat�žovací délka  
 PJZ = 58,550 + 3,325   
 PJZ = 194,68 kN/m´    

6.3 Strana – JV 

• VÝM�NA STROP�:     
 gd1 = 4 � 6,958 - (4 � 1,770)   
 gd1 = 20,752 kN/m2   
       
• NOVÝ KERAMICKÝ STROP:    
 gd2 = 2 � 6,577     
 gd2 = 13,153 kN/m2   
       
• ZDIVO 44 P+D (371kg/m2):   
 gd3 = 3,71 � (2 � KV + ATIKA)  
 gd3 = 3,71 � ( 2 � 3,5 + 0,75)  
 gd3 = 28,753 kN/m2   
       
• ZATÍŽENÍ CELKEM:    
 gd;JV = gd1 + gd2 + gd3    
 gd;JV = 20,750 + 13,153 + 28,750 
 gd;JV = 62,658 kN/m2   
       
• P�EVEDENÍ NA m´:    
 PJV = gd;JV + zat�žovací délka  
 PJV = 62,660 + 3,325   
 PJV = 208,34 kN/m´    

6.4 Strana – SV 

• VÝM�NA STROP�:     
 gd1 = 4 � 6,958 - (4 � 1,770)   
 gd1 = 20,752 kN/m2   
       
• NOVÝ KERAMICKÝ STROP:    
 gd2 = 2 � 6,577     
 gd2 = 13,153 kN/m2   
       
• ZDIVO 30 P+D (318kg/m2):   
 gd3 = 3,18 � (2 � KV + ATIKA)  
 gd3 = 3,18 � ( 2 � 3,5 + 0,75)  
 gd3 = 24,645 kN/m2   
      
• ZATÍŽENÍ CELKEM:    
 gd;SV = gd1 + gd2 + gd3    
 gd;SV = 20,750 + 13,153 + 24,650 
 gd;SV = 58,55 kN/m2   

      
• P�EVEDENÍ NA m´:    
 PSV = gd;SV + zat�žovací délka  
 PSV = 58,550 + 3,325   
 PSV = 194,68 kN/m´    
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6.5 Strana – St�edová 

• VÝM�NA STROP�:     
 gd1 = 4 � 6,958 - (4 � 1,770)   
 gd1 = 20,752 kN/m2   
       
• NOVÝ KERAMICKÝ STROP:    
 gd2 = 2 � 6,577     
 gd2 = 13,153 kN/m2   
       
• ZDIVO 30 P+D (318kg/m2):   
 gd3 = 3,18 � 2 � KV     
 gd3 = 3,18 � 2 � 3,5     
 gd3 = 22,26 kN/m2   
       
• ZATÍŽENÍ CELKEM:    
 gd;SV = gd1 + gd2 + gd3    
 gd;SV = 20,750 + 13,153 + 22,260 
 gd;SV = 56,165 kN/m2   
       
• P�EVEDENÍ NA m´:    
 PSV = gd;SV + zat�žovací délka  
 PSV = 56,170 + 6,225   
 PSV = 349,63 kN/m´    

7. P�EHLED P�ITÍŽENÍ NA ZÁKLADY 

STRANA ZAT
ŽOVACÍ DÉLKA [m] P�ITÍŽENÍ [kN/m´] 

SZ ZS1 2,900 181,707 
JZ ZS5 3,325 194,680 
JV ZS3 3,325 208,337 
SV ZS4 3,325 194,680 

ST�EDOVÁ ZS2 6,225 349,629 
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8. VÝPO�ET UNOSNOSTI SLOUP� TRYSKOVÉ 

INJEKTÁŽE PODLE 2. SKUPINY MEZNÍCH STAV�

8.1 Sloup tryskové injektáže Ø 1000 mm, délky L = 6,0 m 

(Postup podle výpo�tové únosnosti pilot zahloubených do stla�itelného podloží) 
         
Pr�m�r piloty: d= 1 vrstva �.1 D1= 1,5 h1=3 
Délka piloty: L= 6 vrstva �.2 D2= 4,5 h2=3 

1. GEOMETRICKÉ ÚDAJE 

         
         
         
vrstva �. 1  D1/d1 =1,5/1,0 =     1,5     
vrstva �. 2  D2/d2 =4,5/1,0 =     4,5     
  L/do      =6,0/1,0 =     6     
         
2. MEZNÍ NAP�TÍ NA PLÁŠTI             

         
         
         
         
vrstva �. 1 qs1 = 91,22 - (48,44/1,5) =    58,92667 kN   
vrstva �. 2 qs2 = 91,22 - (48,44/4,5) =    80,45556 kN   
 q0 = 491,34 - (455,42/6)  =    414,4367 kN   
         
3. PR�M�RNÉ PLÁŠ�OVÉ T�ENÍ           

         
         
        

      =   69,69111 kN  

         
         
         
4. KOEFICIENT P�ENOSU ZATÍŽENÍ PATOU         

         
         
         
         
         

     = 0,198578 
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5. MEZNÍ SÍLA NA PLÁŠTI PILOTY 
          

         
         
         
     =  919,5525 kN  
         
         
         
6. ZATÍŽENÍ NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ       

         
         
         

   = 1147,401   kN 
         
       
         
         
7. STANOVENÍ TABULKOÝCH HODNOT   

        
• Koeficien I1 z grafu � 3.21 pro L/d0=6  I1     = 0,185   
• Se�nové moduly deformace z tabulek 3.11 až 3.13 Es1  = 25 Mpa  
     Es2  = 25 Mpa  
• Pr�m�rná velikost se�nového modulu:  Es    = 25 MPa  
• Tuhost:         

    =    320 
         
        
         
         
z grafu pro L/d0=6 � K=320 Rk=   1,2     
         
8. P�Í	ÍNKOVÝ KOEFICIENT SEDÁNÍ           

         
         
                = 0,222      
         
9. SEDÁNÍ PILOTY NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ 

    

         
         
         
         
   =   0,010189 m = 10,18892 mm  
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10. SEDÁNÍ PILOTY PRO S25 = 25mm VYCHÁZÍ:         

         
         
         
         

    =   559,0593 kN     
        
         
         
    =   1478,612 kN    
         

8.2 Sloup tryskové injektáže Ø 1000 mm, délky L = 2,5 m 

Pr�m�r piloty: d= 1 vrstva �.1    D1=1,25            h1=2,5 
Délka piloty: L= 2,5  
     
1. GEOMETRICKÉ ÚDAJE 

         
         
         
         
vrstva �. 1  D1/d1 = 1,25/1,0 = 1,25     
  L/do      = 2,5/1,0   =  2,5     
         
2. MEZNÍ NAP�TÍ NA PLÁŠTI             

         
         
         
         
vrstva �. 1  qs1 = 91,22 - (48,44/1,25)    = 52,468    kN        

q0   = 491,34 - (455,42/2,5)  = 308,172  kN   
         
3. PR�M�RNÉ PLÁŠ�OVÉ T�ENÍ           

         
         
         

     = 52,468 kN 
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4. KOEFICIENT P�ENOSU ZATÍŽENÍ PATOU         

         
         
         
         
         

     = 0,37002  
         
       
          
         
5. MEZNÍ SÍLA NA PLÁŠTI PILOTY           

         
         
         
      =      288,4579    kN  
         
          
         
6. ZATÍŽENÍ NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ       

         
         
         

   = 457,8843   kN 
         
       
         
         
7. STANOVENÍ TABULKOÝCH HODNOT   

        
• Koeficien I1 z grafu � 3.21 pro L/d0=2,5   I1    = 0,29   
• Se�nové moduly deformace z tabulek 3.11 až 3.13  Es1 = 23,93 Mpa  
         
• Pr�m�rná velikost se�nového modulu:   Es   = 23,93 MPa  
• Tuhost:         

   =      334,3084     
        
         
         
z grafu pro L/d0=2,5 � K=334,31 Rk=  1     
         
8. P�Í	ÍNKOVÝ KOEFICIENT SEDÁNÍ           

         
  = 0,29      
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9. SEDÁNÍ PILOTY NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ     

         
         
         
         
   = 0,005549 m = 5,548953  mm  

         
10. SEDÁNÍ PILOTY PRO S25 = 25mm VYCHÁZÍ:         

         
         
         
         

      =   763,326   kN 
         
       
       =  1051,784  kN    
          

8.3 Sloup tryskové injektáže Ø 600 mm, délky L = 6,0 m 

Pr�m�r piloty: d= 0,6    vrstva �.1     D1= 1,5           h1= 3 
Délka piloty: L= 6    vrstva �.2     D2= 4,5           h2= 3 

1. GEOMETRICKÉ ÚDAJE 

         
         
         
         
vrstva �. 1  D1/d1 = 1,5/0,6 = 2,5     
vrstva �. 2  D2/d2 = 4,5/0,6 = 7,5     
  L/do = 6,0/0,6 = 10     
         
2. MEZNÍ NAP�TÍ NA PLÁŠTI             

         
         
         
         
vrstva �. 1  qs1 = 91,22 - (48,44/2,5) = 71,844 kN   
vrstva �. 2  qs2 = 91,22 - (48,44/7,5) = 84,76133 kN   
  q0 = 491,34 - (455,42/10) = 444,798 kN   
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3. PR�M�RNÉ PLÁŠ�OVÉ T�ENÍ           

         
         
         

     = 78,30267 kN  
         
      
          
4. KOEFICIENT P�ENOSU ZATÍŽENÍ PATOU         

         
         
         
         
         

     = 0,124353  
         
       
          
5. MEZNÍ SÍLA NA PLÁŠTI PILOTY           

         
         
         
      =   619,9076   kN  
         
          
6. ZATÍŽENÍ NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ       

         
         
         

    = 707,9422   kN 
         
         
7. STANOVENÍ TABULKOÝCH HODNOT   

        
• Koeficien I1 z grafu � 3.21 pro L/d0=10   I1    =  0,15   
• Se�nové moduly deformace z tabulek 3.11 až 3.13  Es1 = 25 Mpa  
      Es2 = 25 Mpa  
• Pr�m�rná velikost se�nového modulu:   Es   = 25 MPa  
• Tuhost:         

   = 320     
     
       
         
         
z grafu pro L/d0=10 � K=320 Rk=  1,35     
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8. P�Í	ÍNKOVÝ KOEFICIENT SEDÁNÍ           

         
  = 0,2025       
        
         
9. SEDÁNÍ PILOTY NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ     

         
         
         
         
   = 0,009557 m = 9,557219  mm  

         
10. SEDÁNÍ PILOTY PRO S25 = 25mm VYCHÁZÍ:         

         
         
         
         

      =  230,2829   kN 

        
         
       =  850,1905   kN     
       
         

8.4 Sloup tryskové injektáže Ø 600 mm, délky L = 2,0 m 

Pr�m�r piloty: d= 0,6 vrstva �.1     D1= 1           h1= 2 
Délka piloty: L= 2    
   
1. GEOMETRICKÉ ÚDAJE 

         
         
          
vrstva �. 1  D1/d1 = 1,0/0,6 = 1,666667     
  L/do      = 2,0/0,6 = 3,333333     
         
2. MEZNÍ NAP�TÍ NA PLÁŠTI             

         
         
         
         
vrstva �. 1  qs1 = 91,22 - (48,44/1,67)    = 62,156 kN   
  q0 = 491,34 - (455,42/3,33) = 353,714 kN   
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3. PR�M�RNÉ PLÁŠ�OVÉ T�ENÍ           

         
         
         

     =   62,156   kN 
         
       
         
4. KOEFICIENT P�ENOSU ZATÍŽENÍ PATOU         

         
         
         
         
         

      = 0,299134   

         
     
          
         
5. MEZNÍ SÍLA NA PLÁŠTI PILOTY           

         
         
         
      =   164,0258   kN  
         
          
         
6. ZATÍŽENÍ NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ       

         
         
         

   = 234,033   kN 
         
       
          
7. STANOVENÍ TABULKOÝCH HODNOT   

        
• Koeficien I1 z grafu � 3.21 pro L/d0=3,33   I1     = 0,24   
• Se�nové moduly deformace z tabulek 3.11 až 3.13  Es1 = 19,86 Mpa  
         
• Pr�m�rná velikost se�nového modulu:   Es   = 19,86 MPa  
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• Tuhost:         

   = 402,8197     
  
         
    
         
z grafu pro L/d0=3,33 � K=402,82 Rk=  1,1     
         
8. P�Í	ÍNKOVÝ KOEFICIENT SEDÁNÍ           

         
         
   =     0,264      
         
9. SEDÁNÍ PILOTY NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ     

         
         
         
         
   = 0,005185 m = 5,185021  mm  

         
10. SEDÁNÍ PILOTY PRO S25 = 25mm VYCHÁZÍ:         

         
         
         
         

               =    337,5453   kN 

         
         
    =  501,5712   kN  
         
         
     

8.5 Sloup tryskové injektáže Ø 1200 mm, délky L = 3,0 m 

Pr�m�r piloty: d= 1,2 vrstva �.1     D1= 1,5              h1= 3 
Délka piloty: L= 3  
     
1. GEOMETRICKÉ ÚDAJE 

         
         
          
vrstva �. 1  D1/d1 = 1,5/1,2 = 1,25     
  L/do      = 3,0/1,2 = 2,5     
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2. MEZNÍ NAP�TÍ NA PLÁŠTI             

         
         
         
         
vrstva �. 1  qs1 = 91,22 - (48,44/1,25)  = 52,468 kN   
  q0 = 491,34 - (455,42/2,5) = 308,172 kN   
         
3. PR�M�RNÉ PLÁŠ�OVÉ T�ENÍ           

         
         
         

      = 52,468 kN 
         
          
4. KOEFICIENT P�ENOSU ZATÍŽENÍ PATOU         

         
         
         
         
         

= 0,37002  

         
       
          
5. MEZNÍ SÍLA NA PLÁŠTI PILOTY           

         
         
         
      =   415,3794   kN  
          
         
6. ZATÍŽENÍ NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ       

         
         
         

    =   659,3534  kN 
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7. STANOVENÍ TABULKOÝCH HODNOT   
        

• Koeficien I1 z grafu � 3.21 pro L/d0=2,5   I1    = 0,29   
• Se�nové moduly deformace z tabulek 3.11 až 3.13  Es1 = 24,8 Mpa  
          
• Pr�m�rná velikost se�nového modulu:   Es   = 24,8 MPa  
• Tuhost:         

         
   = 322,5806     
         
         
z grafu pro L/d0=2,5 � K=322,58 Rk=  1     
         
8. P�Í	ÍNKOVÝ KOEFICIENT SEDÁNÍ           

         
         
   = 0,29      
         
9. SEDÁNÍ PILOTY NA MEZI MOBILIZACE PLÁŠ�OVÉHO T�ENÍ     

         
         
         
         
   = 0,006425 m = 6,425151  mm  

         
10. SEDÁNÍ PILOTY PRO S25 = 25mm VYCHÁZÍ:         

         
         
         
         

              =    949,293   kN 
         
       
    =  1364,672  kN     
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9. POSOUZENÍ NEJVÍCE ZATÍŽENÝCH SLOUP�

TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE 

9.1 Sloup tryskové injektáže Ø 1000 mm, délky L = 2,5 m 

• maximální p�itížení na pilotu P = 349,63 kN  
         
VSTUPNÍ HODNOTY:             
         
• Sedání piloty na mezi mobilizace pláš
ového t�ení: 

   
Sy = 5,549 mm    
   
• Zatížení na mezi mobilizace pláš
ového t�ení: 

    
Ry = 457,88 kN      
         
SEDÁNÍ V MEZNÍ ZAT
ŽOVACÍ K�IVCE:      
         
Si = Sy * (Ri / Ry)        
         
pro: R1 =  50 S1 =  0,07  
 R2 =    100 S2=    0,26  
 R3 =    150 S3=     0,60  
 R4 =    200 S4=     1,06  
 R5 =    250 S5=     1,65  
 R6 =    300 S6=     2,38  
 R7 =    350 S7=     3,24  
 R8 =    400 S8=     4,23  
 R9 =    450 S9=     5,36  
         
         
         
POSOUZENÍ PILOTY:               
         
• Po ode�tení p�ípustného sedání s = 10 mm z grafu zat�žovací k�ivky: 

  
Rs10 = 580 kN      
         
nové p�itížení P < zatížení na mezi p�ípustného sedání Rs10    
         
349,63 kN < 580 kN      . . .     VYHOVUJE    
         
• Navržená pilota p�enese p�itížení od nadstavby objektu 
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9.2 Sloup tryskové injektáže Ø 1000 mm, délky L = 6,0 m 

• maximální p�itížení na pilotu P = 349,63 kN  
         
VSTUPNÍ HODNOTY:             
         
• Sedání piloty na mezi mobilizace pláš
ového t�ení: 

   
Sy = 10,18 mm   
    
• Zatížení na mezi mobilizace pláš
ového t�ení: 

    
Ry = 1147,4 kN      
         
SEDÁNÍ V MEZNÍ ZAT
ŽOVACÍ K�IVCE:      
         
Si = Sy * (Ri / Ry)        
         
pro: R1 = 50  S1 = 0,02  
 R2 = 100 S2 = 0,08  
 R3 = 150 S3 = 0,17  
 R4 = 200 S4 = 0,31  
 R5 = 250 S5 = 0,48  
 R6 = 300 S6 = 0,70  
 R7 = 350 S7 = 0,95  
 R8 = 400 S8 = 1,24  
 R9 = 450 S9 = 1,57  
 R10 = 500 S10 = 1,93  
 R11 = 600 S11 = 2,78  
 R12 = 700 S12 = 3,79  
 R13 = 800 S13 = 4,95  
         
POSOUZENÍ PILOTY:               
         
• Po ode�tení p�ípustného sedání s = 10 mm z grafu zat�žovací k�ivky:   
Rs10 = 1080 kN      
         
nové p�itížení P < zatížení na mezi p�ípustného sedání Rs10    
         
349,63 kN < 1080 kN      . . .     VYHOVUJE    
         
• Navržená pilota p�enese p�itížení od nadstavby objektu    
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10. ZÁV
R 

Sloupy tryskové injektáže navržené pro podchycení základových konstrukcí bytového d�m v Hradci 
Králové vyhovují dle statického hlediska a dokážou p�enést p�itížení od nadstavby dvou nadzemních 
podlaží. Sloupy tryskové injektáže dokážou p�enést nejv�tší vznikající p�itížení 349,63 kN/m´ p�es sloup 
do základové p�dy p�i p�ípustném sedání s = 10 mm.  

�. PILOTA (SLOUP TI) SEDÁNÍ PILOTY 
NA MEZI 
MOBILIZACE 
PLÁ�OVÉHO 
T�ENÍ 
[mm] 

ZATÍŽENÍ NA 
MEZI 
MOBILIZACE 
PLÁŠ�OVÉHO 
T�ENÍ  
[kN]

MEZI 
SÍLA NA 
PLÁŠTI 
PILOTY 
[kN] 

MEZNÍ 
ZATÍŽENÍ 
Rbu PRO 
s25 

[kN]

PR�M
R 
[mm]

DÉLKA 
[m]

1 600 6,0 9,557 707,94 619,91 850,19 
2 600 2,0 5,185 234,03 164,03 501,57 
3 1000 6,0 10,19 1147,40 919,55 1478,61 
4 1000 2,5 5,548 457,88 288,46 1026,34 
5 1200 3,0 6,425 659,35 415,38 1364,67 
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ZÁV�R 

Záv�rem mé bakalá�ské práce je vyhotovení nutných podklad� pro technologickou etapu sanace spodní 
stavby. Vypracování nejen �ešení hydroizolací, ale i podchycení zdí �ešeného objektu s ut�sn�ním 
prostoru výtahové šachty proti pr�saku vody.  
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Buildpower 2011 (studentská verze) 
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SEZNAM P�ÍLOH: 

(P�ÍLOHY UMÍST�NY V SAMOSTATNÉ SLOŽCE OZNA�ENÉ „P�ÍLOHY“)  

1. PRÁCE SVO�

2. POSOUZENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH�

3. VÝKRESY ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

3.1. ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� PRO TRYSKOVOU INJEKTÁŽ 

3.2. ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� PRO SANACI DOLNÍ STAVBY 

4. VÝKRES ZOV 

5. �ASOVÝ PLÁN  

6. ROZPO�ET 

6.1. ROZPO�ET PRO TRYSKOVOU INJEKTÁŽ 

6.2. ROZPO�ET PRO SANACE DOLNÍ STAVBY 

7. VÝKAZ VÝM�R 

8. VÝKRESOVÁ �ÁST PRO TRYSKOVOU INJEKTÁŽ 

9. VÝKRESOVÁ �ÁST PRO SANACI SPODNÍ STAVBY    


