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Abstrakt  
Bakalářská práce řeší výstavbu hrubé vrchní stavby přístavby Neurologické kliniky Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. Zabývá se technologickým postupem pro výstavbu ocelobetonového 
skeletu. Stavebně technologický projekt v bakalářské práci obsahuje zejména technologický 
předpis, modelaci zařízení staveniště, časový plán, strojní sestavu, kontrolní a zkušební plán a 
bezpečnost práce pro danou technologickou etapu.  
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Abstract 
My bachelor work sloves a construction of upper part of the extension of Neurogical clinic of 
College hospitál in Hradec Králové. It deals with a technological process of construction 
steelconcrete skeleton. The building technological project in this bachelor´s thesis contains 
especially technology procedure, model of the building site accessories, time Schedule, machina 
formativ, check and test plan and occupational safety for technological phase.  
  
Keywords 
Mounting of steel constructions, technology procedure, budget, time schledule, building site 
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1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 

Řešený objekt pochází z 30. let 20.století. s jeho pozdější přístavbou a nástavbou. Hlavní 

objekt je řešen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími sloužícími pro nemocniční 

provoz a technického suterénu. Přístavba byla realizována přibližně v 70 letech 20. století. A 

je situována v jižní části objektu a tvoří logické druhé křídlo budovy. Touto přístavbou dostal 

objekt půdorysný tvar písmene Té. Přístavba byla řešena jako třípodlažní objekt s 1 

podzemním podlažím a 2 nadzemními. Na tuto přístavbu byla v následujících letech 

provedena nástavba 1 podlaží.  

Objekt je areálovou stavbou a donedávna sloužil jako budova Interní kliniky. Po vybudování 

nové budovy Interní kliniky v areálu FN HK byla tato budova upravena pro potřeby 

Psychiatrické kliniky. V současné době není objekt intenzivně využíván žádnou klinikou FN 

HK. 

Objekt je v dobrém stavu.  

Stavba není součástí památkové rezervace ani památkové zóny. 

 

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

Urbanistické řešení 

Jedná se o rekonstrukci a částečné rozšíření objektu, proto do okolí objektu není ve větší míře 

zasahováno. Dojde k prodloužení přístavby objektu o technické zázemí objektu 

s vybudováním výtahu a to přes všechny čtyři podlaží objektu. Na toto rozšíření následně 

naváže další nová část a to spojovací koridor mezi řešeným objektem a Gerontometabolickou 

klinikou. Tento koridor bude řešen jako nadzemní tubus s komunikací pero pěší.  Úprava 

okolního prostoru zůstává stávající.  

Architektonické řešení 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími( v starší 
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severní části objektu) a přístavba jako třípodlažní objekt s 1 podzemním podlažím a 2 

nadzemními. Na tuto přístavbu byla v následujících letech provedena nástavba 1 podlaží 

(horní dvě nadzemní podlaží byly před touto technologickou etapou zbourány a místo nich 

bude proveden řešený ocelobetonový skelet).   

Objekt má tvar písmene T. Rozměry severní části objektu 60,48x17,9 a jižní části objektu  

38,1x16,74 m. Základní modulový rozměr ocelové konstrukce je cca 3,0m x 15,78m (cca 3,0 

m je zdůvodněno různou osovou vzdáleností o rozteči 2,75 až 3,25 m). Nástavba pak 

vystupuje z půdorysného průmětu na východní straně o 1,0 m. Nově postavená konstrukce 

přístavby bude spoje na stávající severní částí objektu průchozími koridory v každém patře 

přístavby. Konstrukci střešního pláště přístavby tvoří jednoplášťová plochá střecha skladbou 

(trapézový plech – podkladní konstrukce (OSB desky) – parozábrana – tepelná izolace (desky 

z minerální vlny) – spádová vrstva (desky z minerální vlny) – separační vrstva (netkaná 

textilie) – hydroizolace (fólie s požární odolností třídy BROOF (t3)).  Konstrukce obvodového 

pláště tvoří  souvrství  dvouplášťové obkladové konstrukce. Denní osvětlení bude umožněno 

okny v opláštění. Větrání je řešeno jako nucené s náležitými filtry , které požaduje investor 

stavby. Jednotlivé skladby podlah jsou navrženy jako antistatické a odolné chemickým látkám. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch, 

Výškové osazení objektu ±0,000 m je podlaha přízemí stávajícího objektu (±0,000 = 230,52 

mnm Bpv. Stavebně je řešena celý objekt kliniky, částečně i terénní a dopravní úpravy okolí 

objektu  

Severní část objektu kliniky (nejstarší část) je stavebními úpravami dotčena ze všech částí 

nejméně. Nedochází k zásadním do nosného systému objektu. V rámci demoličních prací jsou 

převážně odstraněny stávající dělící konstrukce (příčky), s dílčími úpravami prostupů 

nosnými stěnami. Tyto úpravy jsou vyvolány novým dispozičním řešením objektu, tak aby 

vyhovoval novým nemocničním standardů a potřebám Neurologické kliniky. Nově navržené 

dělící konstrukce budou zhotoveny z akusticky izolujících materiálů. Dveřní výplně otvorů  

musí také odpovídat akustickým požadavkům provozu. V prostorech koupelen a sociálních 

zařízení jsou příčky navrženy z konstrukce sádrokartonu (odolného proti vlhkosti). Bude 

provedena kompletní sanace všech povrchových úprav stěn, stropů a podlah. Včetně výměny 

celého souvrství podlahy. Jednotlivé typy povrchů jsou řešený v další části projektové 

dokumentace. V celém objektu budou provedeny nové rozvody TZB s napojením na stávající 

přípojky médií. Budou zde provedeny rozvody topení, vodovodu a kanalizace, medicinálních 
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plynů, vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, potrubní pošty a 

dalších. V celém objektu dojde k výměně okenních výplní otvorů. Budou použita okna 

plastová bílá (u=1,2 W/(m2.K)). Celý objekt bude zateplen a to v konstrukci s minerální 

vatou. Navržené izolační souvrství a tím i konstrukce musí splňovat tepelně technické 

požadavky. V této části objektu dojde k výměně stávajícího výtahu (obsluhuje suterén a 

nadzemní podlaží) a k vybudování dalšího výtahu. Tento nový výtah je navržen jako lůžkový 

evakuační a bude obsluhovat 3 nadzemní podlaží. Vzhledem k provozním a požárně 

bezpečnostním požadavkům bude k objektu přistavěno venkovní schodiště v konstrukci 

montované ocelové. Toto schodiště bude obsluhovat všechny tři nadzemní podlaží. Podzemní 

podlaží objektu (suterénu) je v rámci rekonstrukce řešeno částečnou změnou dispozice. Tento 

prostor bude sloužit jako technické zázemí objektu a budou zde vedeny hlavní trasy 

jednotlivých rozvodů TZB.  

Přístavba je nyní řešena jako čtyřpodlažní s třemi nadzemními podlažími a suterénní částí 

(pouze konstrukce železobetonová). 

Nově budována podlaží objektu 2NP a 3NP budou řešeny jako konstrukce montovaná 

ocelová. Ocelový skelet tvoří systém sloupů a příčných stropních a střešních vaznic, vaznice 

budou tvořit podpůrnou konstrukci pro vodorovnou nosnou podlahovou konstrukci , která je 

navržena jako železobetonová monolitická s využitím ztraceného bednění z trapézových 

plechů. Střešní konstrukce je navržena jako lehká jednoplášťová. Základní střešní souvrství je 

navrženo takto: trapézový plech, parozábrana, tepelná izolace se spádovými klíny a 

hydroizolační vrstva. Tato skladba musí splňovat veškerá tepelně technické požadavky na ní 

kladené. Veškerá nosná ocelová konstrukce musí být chráněna požárně odolnou konstrukcí 

(sádrokarton s požární odolností) a to včetně střešní konstrukce trapézových plechů. 

Jednotlivé stupně požárních odolností na konstrukci kladené jsou specifikovány v samostatné 

části projektové. Obvodový plášť nově vznikajících prostor 2 a 3 NP je navržen ve skladbě 

(od interiéru): sádrokartonová konstrukce, lehké výplňové zdivo, tepelná izolace (minerální 

vlna), vzduchová mezera a zavěšený systémový plášť. Tento systémový plášť je umístěn na 

samonosné konstrukci kotvené do výplňového zdiva a do nosné ocelové konstrukce objektu. 

Celé skladba musí splňovat tepelně technické požadavky. Vnitřní dělící konstrukce nově 

nadstavených podlaží je navržena ze sádrokartonu s výplní z akusticky izolujících materiálů. 

Dveřní výplně otvorů  musí také odpovídat akustickým požadavkům provozu. V prostorech 

koupelen a sociálních zařízení jsou příčky navrženy z konstrukce sádrokartonu (odolného 

proti vlhkosti). Vertikální komunikaci bude tvořit nově  budované schodiště. Schodiště bude 

propojovat všechny podlaží objektu a bude ukončeno střešní nástavbu a tím bude zajištěn 
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přístup na střešní rovinu objektu. Schodiště je navrženo jako železobetonové prefabrikované. 

K jižní části objektu dojde k jeho rozšíření. Vlastní rozšíření spočívá ve vybudování 

železobetonové monolitické konstrukce. Tato přístavba bude půdorysně rozšiřovat všechna 

podlaží objektu a to o prostory technického a provozního zázemí a bude zde vybudován výtah 

o parametrech osobo nákladního, lůžkového výtahu komunikačně propojujícího jednotlivá 

podlaží. Celá přístavba bude zateplena s povrchovou úpravou s konstrukcí lehkého 

systémového pláště s větranou vzduchovou mezerou. Příčky v této části objektu jsou navrženy 

jako zděné z akusticky odolných materiálů. V celém objektu budou provedeny nové rozvody 

TZB s napojením na stávající přípojky médií. Budou zde provedeny rozvody topení, 

vodovodu a kanalizace, medicinálních plynů, vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalace, 

slaboproudých rozvodů, potrubní pošty a dalších. V celém objektu dojde k výměně okenních 

výplní otvorů. Budou použita okna plastová bílá (u=1,2 W/(m2.K)). 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup k objektu je z vnitro areálových komunikací Fakultní nemocnice. 

Objekt je v současné době napojen na všechny inženýrské sítě. 

Kanalizace  

Kanalizace je napojena na stávající vnitřní rozvody. 

Vodovod 

Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  

Elektrorozvody 

Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

Doprava  

Přístup k objektu je z vnitro areálových komunikací Fakultní nemocnice. Doprava v klidu 

není řešena – zůstává stávající. Dokumentace objektu řeší úpravu parkoviště, obslužných 
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komunikací a ploch a chodníku kolem objektu a k zásobovací rampě rekonstruované 

neurologie FN HK. Řešené plochy – komunikace a chodníky jsou navrženy s krytem z asfalto 

betonu, parkovací stání pro 11 osobních automobilů skupiny O2 jsou navržena rovněž 

s krytem z asfalto betonu.  Odvodnění parkovišť do 2 uličních vpustí je součástí samostatného 

objektu. Výškové řešení je dáno výškou podlahy stavebního objektu, niveletami přilehlé 

komunikace a terénem podél budovy kliniky a dodržuje výškové osazení okolních původních 

ploch komunikací. Výškový systém je BPV. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

Stavba nepůsobí nepříznivě na životní prostředí. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací, 

Objekt je v řešen jako bezbariérový. V prostoru hlavního vstupu je vybudována rampa, která 

výškově propojí úroveň vstupu do objektu 229,53 mnm Bpv (úroveň komunikace před 

objektem) a +-0,000 objektu 230,52 mnm Bpv (úroveň přízemí objektu). V prostoru vstupu 

jsou dále umístěny dva výtahy, které umožňují jejich užívání imobilními osobami. Tyto 

výtahy výškově propojují další podlaží objektu. Ve vlastních dispozicích jednotlivých podlaží 

nejsou žádné změny výšek podlahy. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

Před započetím projekčních prací byl zaměřen stávající stav objektu.  

Radonový průzkum 

Byl zpracován radonový průzkum. 

Geologické poměry lokality 

Vzhledem k tomu, že se jedná se o přístavbu stávajícího objektu uvnitř areálu Fakultní 

nemocnice, bylo při stanovení geologických poměrů využito geologických průzkumů již 

provedených v blízkosti řešeného objektu. V místě stavby nebyl prováděn inženýrsko 

geologický průzkum, pro celkovou orientaci byly uvažovány hodnoty uvedené v průzkumu 
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pro pavilon psychiatrie – rozmezí 1,2 – 1,5 MPa dle zeminy v podzákladí – tuhé jíly nebo 

písky s jemnozrnnou příměsí. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 

Jako podklady bylo použito geodetické zaměření areálu Fakultní nemocnice ve výškovém 

systému Bpv a zaměření stávajícího stavu objektu.  

 

j)  členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 

Stavba není členěna na více objektů. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  

Stavba bude mít minimální negativní vlivy na okolní prostředí, není svým rozsahem velká a 

doba výstavby bude minimalizována. Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma.  

Během výstavby 

Během výstavby dojde v bezprostředním okolí  stavby ke zhoršení životního prostředí: 

- hluk ze stavebních strojů 

- znečištění okolí stavby 

- zvýšená prašnost 

Způsob omezení nebo odstranění negativních vlivů: 

- pro zabezpečení provozu zbylých sálu bude vybudována dočasná dělící konstrukce 

Po dokončení stavby 

Likvidace splaškových vod 

Splaškové vody na stávající rozvody kanalizace.  

Vytápění objektů 
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Napojeno na areálový rozvod tepla.  

Nakládání s odpady  

Podléhá provoznímu řádu Fakultní nemocnice 

Odvětrání vnit řních prostor  

Všechny prostory jsou větrány přirozeně okny.WC a koupelny jsou odvětrávány nuceným 

odvodem vzduchu ventilátory.Veškeré prostory související s provozy zákrokového sálu a JIP 

jsou nuceně větrány pomocí VZD 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F. 

Během stavebních prací je nutno dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy 

s nimi související. Stavební práce je možno zahájit po vydání stavebního povolení a nabytí 

právní moci. Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích v plném znění.  

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Součástí dokumentace pro stavební povolení bude dokumentace stavebně konstrukčního 

řešení, která v sobě obsahuje i statický výpočet, který prokazuje, že nedojde k žádné 

z následujících možností v důsledku působení zatížení jak během výstavby tak během 

užívání: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Objekt je navržen dle platných ČSN. Tato skutečnost se týká také střechy, která je navržena 

dle ČSN EN 1991-1-3 změna Z1 z října 2006. Oblast Hradce Králové je zařazena do II. 
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sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou 1,0 kPa. Pokud množství stěnu na střeše 

přesáhne normové množství, je nutno učinit neprodleně opatření k zajištění stability střechy 

(bezpečně odstranit sníh nebo podchytit konstrukci střechy).  

 

3.   Požární bezpečnost  

Projekt požární ochrany je vytvořen. Závěry a požadavky, vyplývající z této dokumentace 

byly zapracovány do předložené dokumentace pro stavební povolení. Odsouhlaseno 

Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V části operačních sálů se jedná o prostory a provozy s vysokými nároky na hygienu. Použité 

materiály vhodné pro zdravotnictví musí splňovat ČSN, včetně zvláštních požadavků 

odolnosti chemikáliím (desinfekčním prostředkům), musí být nenasákavé, nesmí umožnit 

vegetaci plísní, hub, mikroorganismů atd., nesmí obsahovat žádné nebezpečné látky. 

5.   Bezpečnost  při užívání  

Pro provoz objektu budou vypracovány a schváleny provozní řády. Zejména je nutno 

respektovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy. 

 

6.    Ochrana proti hluku 

Technická opatření a akustické zajištění budovy zajišťují hygienické podmínky pobytu 

v budově a v bezprostředním okolí této budovy. Opatření jsou běžná pro podobné stavby. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

Tato problematika je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Objekt je řešen jako bezbariérový. Nové prosklené stěny nebo prosklené dveře, jejichž 

zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 1100 až 1600 mm 
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označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o rozměru 50 x 50 

mm vzdálených od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. Spodní část takových 

dveří musí být do výšky 400 mm opatřena proti mechanickému poškození. 

9.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

apod.)Není řešeno.  

10.  Ochrana obyvatelstva 

Nejsou požadovány žádné podmínky pro ochranu obyvatelstva. 

11.  Inženýrské stavby  (objekty) 

Inženýrské stavby nejsou řešeny, neboť se jedná o vestavbu a rekonstrukci části stávajícího 

objektu, který je na sítě již napojen. Řešené prostory jsou napojeny na stávající vnitřní 

rozvody. 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  

b) zásobování vodou, 

Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  

c) zásobování energiemi, 

Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  

d) řešení dopravy  

Přístup k objektu je z areálové komunikace. Doprava v klidu není řešena – stávající. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

Vzhledem k tomu, že dojde k částečné úpravě terénu v okolí řešeného objektu bude nutné 

provést sanací zeleně v dotčeném prostoru stavbu. Bude zde řešeno nové zatravnění okolí, 

v závislosti na dopravním řešení komunikací, a budou zde osázeny dřeviny s nízkou vegetační 

výškou.  V dotčeném prostoru bude nutné odstranit dva středně vzrostlé stromy a to u 

v severovýchodní strany objektu. Ostatní dřeviny v okolí nebudou stavbou dotčeny.    

f) elektronické komunikace. 

Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  
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12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 

vyskytují) 

Jedná se o zdravotnický objekt – není řešeno. 
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OCEL 

stropy   prvek délka(m) počet kusů suma (m) 

2np 2HEB220 6,5 10 65 

HEB220 5,5 10 55 

HEB220 6,5 4 26 

  HEB220 2,78 12 33,36 

  114,36 

3np HEB220 5,5 10 55 

  HEB220 6,5 14 91 

  HEB220 2,78 12 33,36 

  179,36 

střecha HEA160 6,5 23 149,5 

  HEA160 2,78 12 33,36 

  HEA160 5,5 1 5,5 

  188,36 

  

sloupy 2np HEA160 4,2 34 142,8 

    HEA220 4,2 16 67,2 

3np HEA220 3,95 44 173,8 

HEA220 3,95 16 63,2 

ztuženi podlah 60x60x3 4,26 8 34,08 

na patro 60x60x3 3,4 2 6,8 

60x60x3 4,28 1 4,28 

60x60x3 3,91 1 3,91 

60x60x3 4,12 7 28,84 

60x60x3 4,01 1 4,01 

60x60x3 4,16 1 4,16 

3,25 2 6,5 

3,1 2 6,2 

6,5 3 19,5 
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118,28 

ztužení stěn  

čel.stěna 108x4,5 5,31 8 42,48 

bok 108x4,5 5,31 4 21,24 

trap.plech vsž 12101 1142f 1020 1070 

ztuž.schoď. Přístavby 

140x140x8 3,1 2 6,2 

horiz. Ztužení  140x140x5 3,25 12 39 

140x140x5 2,75 14 38,5 

140x140x5 3,05 98 298,9 

140x140x5 2,9 14 40,6 

140x140x5 3,1 14 43,4 

* 140x140x5 3,5 4 14 

* 140x140x5 6,5 3 19,5 

456,7 

kari 5/150x150 1020 m2 

beton  1np 38,5 m3 

2np 38,5 m3 

šrouby 360/patro 

bednění  103m/patro 720kg/m3 

Nad schodištěm: m2 m3 

 TI  3,1x6,5 tl.250-300 5,534 

HI 3,1x6,5 20,15 

Střecha 

Parozábrana 14,78x3,25 

24,085x15,78 

2,9x15,78 

9,28x3,1 502,6 
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HI 502,6 

TI 7,89x0,25x24,085 7,89x0,079x2,9 

7,89x0,25x2,9 7x89x0,079x3,9 

9,28x0,25x3,1 9,28x0,093x3,1/2 

14,78x0,25x3,25 6,89x0,0689x3,25/2 

7,89x0,0789x3,25/2 

Boční betonová konstrukce 

Beton vodorovný 

(4,365x6,99+1,5x2,915-0,25x0,55-0,5x0,8)x0,25 13,38m3/patro 

(4,365x6,99+1,5x2,915-0,25x0,55-0,5x0,8)x0,2 10,7m2/střecha 

Svislý 

3,74x03x3,1+0,88x0,3x3,1+4,77x0,3x3,1+2,375x0,3x3,1+ 

0,325x0,3x3,,1+3,6x0,3x3,1+3,6x0,2x3,1+2,34x0,3x3,1+ 

1x0,2x3,1+3,1x13,4x0,3-0,3x1,34x1,3 17,58m3/patro 

Střecha 

HI 45,72 m2 

parozábrana 45,72 

netk.geotex 45,72 

TI 

45,72x0,25+6x0,06x2,59/2+7,789x0,789x2,59/2+1,235x6,61x0,066/2 
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1.  Základní informace o stavbě  

a. Obecné informace  

Název stavby:    Přístavba Neurologické kliniky Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové 

Místo stavby :    Sokolská 580, Hradec Králové 500 03 

Kraj:     Královéhradecký 

Zájmové území:   Nový Hradec Králové 647187 

Číslo stavební parcely:  458 

Číslo sousedních parcel:  716/45, 716/7, 716/22, 716/4 

Charakter stavby:   nástavba na přístavbě 

Objednatel :    Fakultní nemocnice Hradec Králové 

     Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Termín zahájení výstavby:  9.5.2012 

Termín ukončení výstavby:  29.8.2012 

Výškové osazení:    ±0,000 = 230,52 m.n.m.Bpv 

Výška hřebene:    +16,225 m 
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b. Lokalizace a označení stavebního objektu 

Stavěný objekt je součástí areálu Fakultní nemocnice v Hradci králové. Tento 

areál se nachází v jižní části Hradce králové v těsné blízkosti řeky Labe a ulice 

Sokolské. Konkrétně budova Neurologické kliniky se nachází v severní části 

areálu.  Pro přehlednost je přiložena situace širších vztahů,na které je označen 

zájmový objekt a objekty v bezprostřední blízkosti  

c. Architektonické řešení stavebního objektu  

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními 

podlažími( v starší severní části objektu) a třemi nadzemními podlažími(horní 

dvě jsou před etapou zbourány) v části přístavby (řešená konstrukce). Objekt 

má tvar písmene T.Rozměry severní části objektu jsou 60,48x17,9 a jižní části 

objektu  38,1x16,74 m. Základní modulový rozměr ocelové konstrukce je cca 

3,0m x 15,78m (cca 3,0 m je zdůvodněno různou osovou vzdáleností o rozteči 

2,75 až 3,25 m).  Nástavba pak vystupuje z půdorysného průmětu na východní 

straně o 1,0 m. Nově postavená konstrukce přístavby bude spojena stávající 

severní částí objektu průchozími koridory v každém patře přístavby. 

Konstrukci střešního pláště přístavby tvoří jednoplášťová plochá střecha 

skladbou (trapézový plech – podkladní konstrukce (OSB desky) – parozábrana 

– tepelná izolace (desky z minerální vlny) – spádová vrstva (desky z minerální 

vlny) – separační vrstva (netkaná textilie) – hydroizolace (fólie s požární 

odolností třídy BROOF (t3)).  Konstrukce obvodového pláště tvoří souvrství  

dvouplášťové obkladové konstrukce. Denní osvětlení bude umožněno okny 

v opláštění.Větrání je řešeno jako nucené s náležitými filtry, které požaduje 

investor stavby. Jednotlivé skladby podlah jsou navrženy jako antistatické a 

odolné chemickým látkám. 

d. Konstrukční řešení stavby 

Stávající svislé nosné konstrukce jsou dle odhadu u severního křídla z cihel 

plných pálených u jižního křídla z cihel CDM a podobně. Odhad vyplývá 

z doby realizace jednotlivých částí. Nově navržená konstrukce nad jižním 

křídlem budovy a nosnou konstrukci pro strojovny vzduchotechniky tvoří 

konstrukce ocelového skeletu. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny 

konstrukcí železobetonového stropu. Jsou řešené z ocelových vsž. plechů jako 

ztraceného bednění uložených na nosné ocelové konstrukci a jejich 

zabetonováním s vloženou výztuží. Dále se využívá deskové monolitické 
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konstrukce pro vytvoření střešní a podlahové rovny u přístavby jižního křídla. 

Nosnou konstrukci střešní roviny nástavby jižního křídla tvoří ocelová 

konstrukce na kterou jsou uloženy trapézové plechy.  Na tuto konstrukci je 

uloženo souvrství lehkého střešního pláště. Nosná ocelová konstrukce je 

chráněna SDK s PO 30 až PO 60 min.  

Vertikální komunikace v jižním křídle jsou navrženy dvě a to schodiště 

v posledních dvou polích ocelové konstrukce a výtah v prostoru monolitické 

přístavby. 

Ztužení této ocelové konstrukce je tvořeno prvky jak vodorovnými tak 

svislými. V prostorech podlah to jsou profily 60x60x3 , v krajních profily 

140x140x5 a ztužení stěn vertikální profily  108x4,5 a ztužení schodišťové 

přístavby profilem 140x140x8. Veškeré spoje nosných ocelových konstrukcí 

jsou provedeny svary elektrodami 44,83 nebo  E-B 121. Trapézové plechy 

budou k ocelové konstrukci připevněny samořeznými šrouby z nerezu o 

průmětu 6,3 mm v každé druhé vlně. Příčné podlahové nosníky v druhém 

nadzemním podlaží budou připevněny šrouby M20 o roztečích 0,34m.  

e. Dispoziční řešení 

Do objektu je jeden vstup ,který je označován jako hlavní  ze severní strany  , 

dále je vstup pro studenty medicíny ve východní části původního objektu a 

jeden vstup pro zaměstnance na jižní straně. Dispoziční řešení uvnitř přístavby 

je vyřešeno příčkami sádrokartonovými tl. 100 a 125 mm . 

 

2. Materiály  

a. Specifikace materiálu ocelové konstrukce  

Nosná konstrukce je tvořena 50 sloupy v 2. nadzemním podlaží a 60 sloupy v 3. 

nadzemním podlaží. Ty jsou spojeny s 36 I profily v úrovni  podlahy 2NP, 36 I 

profily v úrovni podlahy 3NP a 36 I profily v oblasti střechy.  Případné změny 

průřezů nutno nechat posoudit staticky. 

Veškeré ocelové konstrukce jsou vyrobeny z oceli S 235JR. 

Vlastnosti použité oceli : 

Mez kluzu  235 MPa 

Pevnost v tahu 360 MPa 

Tažnost  25 % 
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Dílce budou vyrobeny zhotovitele.   Profily různých tvarů a rozměrů se válcují na 

profilových válcovacích stolicích. Válcovaný materiál prochází postupně kalibry, 

které se zmenšují, aniž se válce k sobě přibližují. Poslední kalibr má tvar 

požadovaného profilu. Válcují se jak profily kruhové, čtyřhranné, šestihranné, atd., 

tak tyče různých profilů jako I, U, L, kolejnice atd. Vybrané profily budou 

kontrolovány dle KZP. Výroba dílců se řídí dle  následujících norem ČSN EN 

1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1 a ČSN 

EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 

Všeobecné technické dodací podmínky. 

Základní dělení dílců : 

1.Sloupy : V 2NP jsou sloupy tvořeny z profilů HEA 160 a HEA 220. V 3NP 

pouze HEA220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení  HEA   220 

šířka příruby b 220 mm 

Výška průřezu h 210 mm 

Tloušťka příruby  t 

11,0 

mm 

Tloušťka stojny s 7 mm 

Plocha průřezu F 

64,3 

cm2 

Hmotnost G 

50,5 

kg/m 

Označení  HEA   160 

šířka příruby b 160 mm 

Výška průřezu h 152 mm 

Tloušťka příruby  t 9,0 mm 

Tloušťka stojny s 6,0 mm 

Plocha průřezu F 

38,8 

cm2 

Hmotnost G 

30,4 

kg/m 
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2. Vodorovné nosníky podlah a stropů : Ve 2 NP a 3 NP jsou tvořeny profily HEB 

220, v 2NPjsou navíc kvůli tuhosti konstrukce užity 2 HEB 220 vedle sebe. Na střeše 

jsou profily HEA 160. 

 

 

   

 

 

 

 

3.Trapézové plechy  

Jako ztraceného bednění pro betonový strop je užito trapézových plechů označení  TR 

60/235 (tloušťky 0,88mm) bez speciální povrchové úpravy, neboť ze spodní strany 

bude tento profil zakryt podhledovou konstrukcí. Je však opatřen povrchovou úpravou 

aluzink, která zaručuje dlouhodobou vysokou ochranu proti korozi. Tento plech lze 

bodově svařovat a lepit, ale nelze pájet. Jakost a vlastnosti materiálu jsou určeny ČSN 

EN 10215, životnost plechu je minimálně 25 let. Jeho plošná hmotnost na 1 m2 plochy 

je 9,4 kg. 

Jako podkladní konstrukce pro OSB desky vynášející střešní konstrukci  je použit 

trapézový plech označení CB 40/160x0,88 s povrchovou úpravou Polak. Polak je 

ocelový, oboustranně žárově pozinkovaný plech, na pohledové straně s lakem na 

polyesterové bázi o tloušťce 25 µm, na rubové straně pak s šedým ochranným lakem 7 

µ. Systém povrchu Hairplus je novou generací vysoce kvalitních povrchů s vyšší 

odolností proti korozi, zlepšenou barevnou stálostí a vynikající ohebností. Jakost a 

vlastnosti materiálu jsou určeny ČSN EN 10147 nebo ČSN EN 10215, životnost 

plechu je minimálně 45 let. 

4.Ztužující prvky : V úrovni podlah profily 60x60x3, na okrajích konstrukce 

140x140x5 , ztužení stěn vertikální profily  108x4,5 a ztužení schodišťové přístavby 

profilem 140x140x8. 

Označení  HEB   220 

šířka příruby b 220 mm 

Výška průřezu h 220 mm 

Tloušťka příruby  t 

16,0 

mm 

Tloušťka stojny s 9,5  mm 

Plocha průřezu F 91 cm2 

Hmotnost G 

71,5 

kg/m 
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B. Specifikace materiálu betonové  konstrukce 

Materiál užitý na monolitickou část neurologické kliniky je užit beton C 20/25 XC3. 

Je užit jak na konstrukce vodorovné, tak na konstrukce svislé. V rámci monolitických 

stropů ocelobetonové konstrukce je beton C20/25 XC3 také. Tento beton je užíván 

uvnitř budov s střední nebo vyšší vlhkostí nebo  u povrchů chráněných proti přímému 

působení vodou.  Vybrané vlastnosti  betonu této pevnosti jsou uvedeny v tabulce 

níže.  

 

 

 

 

C. Doplňkový a spojovací materiál  

Nosné ocelové konstrukce budou spojovaný svary určenými dle projektové 

dokumentace. Tyto svary budou provedeny elektrickou svářečkou elektrodami 44,83 

Profil čtvercový  60x60x3 

Délka strany  B 60 mm 

Tloušťka stěny  T 3 mm 

Hmotnost   M 5,032 kg/m 

Profil čtvercový 140x140x5 

Délka strany  B 140 mm 

Tloušťka stěny  T 5mm 

Hmotnost   M 20,07kg/m 

Profil čtvercový 140x140x8 

Délka strany  B 140 mm 

Tloušťka stěny  T 8mm 

Hmotnost   M 30,49 kg/m 

Profil kruhový 108x4,5 

Délka strany  D 108 mm 

Tloušťka stěny  t 4,5 mm 

Hmotnost   M 11,5 kg/m 

Beton C20/25 

fck 25 MPa 

fck,cube 30 Mpa 

fctm 2,6Mpa 

Ecm 31 Gpa 
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nebo  E-B 121 (Elektroda s univerzálním použitím pro svařování značně namáhaných 

součástí potrubí energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, 

lodních i stavebních konstrukcí z oceli pevnosti cca 480 MPa, např. P235/S235 až 

P420/S420 aj. Vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora dolů.Průměr 

2,5 mm). Šroubované spoje  se objeví  při kotvení  vodorovných nosníků v úrovni 

podlahy 2NP. Tyto spoje budou provedeny šrouby M20. Tyto šrouby budou osazeny 

do před připravených kotevních kapes o předepsaných roztečích. Používají se při 

spojích požadujících vysokou únosnost a při kotvení s nároky na vysokou únosnost i 

při malých osových vzdálenostech. 

Jako bednění v krajních prostorách konstrukce budou užity dřevěné fošny smrkové , 

které bude kotveno k ocelovým sloupům vruty samořeznými SBS s křidélky. SBS je 

možné použít pro měkká i tvrdá dřeva stejně tak pro tenkostěnné plechy a ocel. 

Křidélka na konci vrtáčku slouží k vyfrézování větší díry ve dřevěné desce pro hladký 

průchod vrutu. Po průchodu vrtáčku kovovým podkladem se křidélka odlomí.   

Bednění monolitické části konstrukce je zhotoveno z dílců bednících sestav DOKA. 

Soupis veškerého množství materiálu je uveden v samostatné příloze, přiložené na 

konci této části technologického předpisu. 

3. Doprava a skladování materiálu 

a. Doprava primární  

Primární doprava ocelových částí stavby je zajištěna valníky firmy DAF. Ty dopraví 

na místo skladování materiálu veškerý materiál potřebný ke kompletaci ocelové 

konstrukce. V tomto případě je limitujícím faktorem při dopravě váha přepravovaných 

ocelových nosníků.  Dopraví na staveniště také systémové bednění DOKA, které bude 

užito při montáži bednění pro monolitickou část stavební akce. Veškeré materiály 

které budou na stavbu dovezeny  budou z korby valníků ihned vázány odborně 

způsobilými pracovníky  na autojeřáb Liebherr, který bude zajišťovat jejich 

sekundární dopravu po staveništi. 

Primární dopravu montáží plošiny bude zajištěna samotnou montážní plošinou, která 

přijede na stavbu v první den montáže a odjede až po dokončení montážních prací.  

Dopravu betonové směsi C25/30 XC3 na staveniště budou zajišťovat 

autodomíchávačeStetter Basic Line AM 9 C  na podvozcích Scania, jmenovitý objem 

bubnu je 9 m3.Cestu z areálu Zappa beton Hradec Králové  dlouhou cca 10 km, by 

měl zvládnout za 10 minut. Dopravu montážních dělníků na stavbu bude zajišťovat 



26 

 

vozidlový park realizační firmy. Transport montážního nářadí bude zajištěn 

s přepravou pracovníků na staveniště. 

 

b. Doprava sekundární  

Soupravy valníků DAF budou na stavbě k dispozici po veškerý čas montáže. 

Kmontáži na stavbě bude potřeba automobilového jeřábu Liebherr LTM 105  a 

montážní plošiny MP 27-2. Autojeřáb bude obsluhován vyškoleným pracovníkem 

s průkazem opravňujícím jej ovládat autojeřáb. Montážní plošinu si budou obsluhovat 

sami pracovníci montážní firmy, kteří se na ní budou pohybovat při montáži.  

Sekundární doprava betonové směsi při betonování bude zajištěna Schwingem 34 X.  

c. Skladování materiálu 

Vzhledem k zamýšlené koncepci montáže nebude nutno skladovat jednotlivé  dílce 

mimo vyjímky, kterými jsou spojovací materiály pro bednění a pro ocelovou 

konstrukci. 

4. Převzetí staveniště 

Staveniště převezme od investora firma zhotovitele. Tato firma zařídí zařízení 

staveniště tak, aby montáž ocelových konstrukcí proběhla v co nejkratší době. Po 

zařízení staveniště předá realizační firma  staveniště , subdodavateli zajišťujícímu 

začištění podkladních konstrukcí a přípravě železobetonových věnců na stávající 

konstrukci, do kterých bude navržená ocelová konstrukce připevněna. Po dokončení 

těchto přípravných prací subdodavatel opustí staveniště. Po ukončení 

subdodovatelských prací staveniště opět přebere realizační firma. Přebere zpět 

pracovní buňky, sociální zařízení, geodeticky zaměřené body, podkladní pasy pro 

ocelovou konstrukci s kotevními šrouby M20 o příslušné jakosti. Pokud došlo 

k odchylkám, musejí být tyto odchylky schváleny hlavním projektantem a technickým 

dozorem investora. Tyto odchylky od PD budou zapsány do stavebního deníku. Pokud 

ovšem nedojde ke schválení odchylek, bude muset subdodavatelská firma zjednat 

nápravu. 

Zařízení staveniště je obsaženo v části Technická zpráva zařízení staveniště. 
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5. Obecné pracovní podmínky 

Při montáži ocelové konstrukce musí být příznivé počasí. Vítr z libovolného směru by 

neměl překročit 8 m/s. V období výstavby nehrozí, že by teplota klesla pod bod mrazu 

a z toho vyplívá, že teplota není pro proces výstavby limitujícím faktorem. Montáž by 

také měla být přerušena za silného deště, či mlhy. V žádném případě by neměla 

montáž probíhat za bouřky. Při ní by měli být všichni pracovníci schováni v přilehlých 

staveništních buňkách. 

Pro samotný proces montáže je také limitující zdali je již připraven podkladná 

železobetonový věnec a z něj vystupující kotvy, do kterých budou připevněny 

vodorovné ocelové profily v úrovni 2NP. Toto bude kontrolováno při převzetí 

staveniště. Podmínky pro bezpečnost práce jsou uvedeny v části BOZP tohoto 

technologického předpisu. 

 

6. Personální obsazení 

Pracovníci budou na stavebním objektu pracovat pouze v jedné pracovní četě.  

• Mistr pracovní čety  

• Řidiči valníku – řidičské profesní oprávnění C  

• Obsluha autojeřábu – jeřábník , řidičské oprávnění typu C 

• 2x  Vazač – vazačský průkaz 

• 2x Montážní dělník – vazačský průkaz  

 

7. Stroje a pracovní pomůcky  

• Valník DAF 

• Autojeřáb Liebherr 

• Montážní plošina MD- 27 

• AutodomíchávačStetter Basic Line AM 9 C  na podvozcích Scania 

• Schwing 34X 

• Plovoucí vibrační lišta Enar QRZ 

• TIG 200P ACDC svařovačka 

• Bosch PSR 14,4 LI-2 akuvrtačka 

• Mountfieldoleo-mac 952 motorová pila  

• Ochranné pomůcky:pracovní rukavice, svařovací kukla, předepsaný pracovní 

oděv a obuv, ochranná zástěra pro práci ve výškách, helmy   
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• Měřicí přístroje: Laserový nivelační přístroj, geodetický přístroj , kalibrované 

pásmo 

• Popruhy a postroje pro zajištění břemen při transportu  

• Popisy jednotlivých strojů jsou uvedeny v samostatné kapitole návrh strojní 

sestavy  

 

8. Montážní postup Ocelobetonové části konstrukce 

Základní forma a koncepce montáže: Při návrhu stavby je kladen důraz na maximální 

efektivitu práce a rychlost výstavby. Byla zohledněna možnost využití letmé montáže. 

Té bude využito u všech sloupů a vodorovných nosníků. V případě betonáže stropních 

konstrukcí bude využito betonáže shozem z výšky max. 1,5 ze Schwingu, do kterého 

půjde beton přímo z autodomíchávače. Během výstavby je nutno dodržovat zmíněný 

výrobní postup. V případě jeho nedodržení vzniká nebezpečí z prodlení výstavby a 

nedodržení požadované jakosti oceloví konstrukce. 

Montážní postup:Krajní vodorovný I profil je vyzdvižen z valníku pomocí autojeřábu 

Liebherr LTM 1050. Uchycen byl pomocí ok, kterými byla provlečena vázací lana. 

Následně byl autojeřábem přemístěn na místo konstrukce, kde byl usazen pomocí 

speciálních kleští do předem připravených šroubů. Následně je provedeno ukotvení 

tohoto nosníku pomocí speciálních chemických kotev. Dojde ke kontrole provedení 

(kontrola usazení, kontrola rovinnosti pomocí vodováhy). Následně se usadí do 

předem připravených šroubů i sousední vodorovné I profily.

 Následně budou jeřábem transportovány i první svislé I profily sloužící jako sloupy. 
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Ihned po přivaření těchto sloupů budou přivařeny ztužidla zajišťující tuhost 

konstrukce dle obrázku.

 Posléze jsou usazeny všechny vodorovné nosníky mající přímý kontakt s pokladním 

železobetonovým věncem. Jsou-li usazeny a ukotveny všechny vodorovné nosníky 

dojde k jejich spojení a to spojení svary dle projektové dokumentace. Jsou-li svary  

provedeny dojde k dalšímu kroku a tj. přivaření ocelových ztužidel v kontaktu s těmito 

ocelovými profily. Ty budou také přepraveny z valníku pomocí autojeřábu Liebherr.  

Následuje montáž zbylých sloupů. Ty jsou kotveny pouze jedním vazacím lanem. Pro 

tyto sloupy je podkladní konstrukcí již hotový vodorovný pás I profilů, které musí mít 

naprostou rovinnost. Sloupy jsou autojeřábem transportovány přibližně na místo 
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montáže, kde jsou pak po přesném navedení (a pomocí manipulace montážního 

pracovníka) usazeny na své místo dle projektové dokumentace. Jeden z montážních 

dělníků drží na svislé části I profilu vodováhu, kterou kontroluje svislost a druhý 

montážní dělník provádí spojení s podkladními I profily pomocí svárů předepsaných 

v PD. Jsou-li takto osazeny všechny sloupy může dojít k dalšímu kroku a tj. osazení 

dalšího patra vodorovných nosníků. Ty jsou také kontaktně přivařeny ke stávajícím 

sloupům. Opět následuje přivaření všech ztužidel a dalšího patra sloupů. Po ukončení 

montáže vlastní nosné ocelové konstrukce nastává montáž a přichycení trapézových 

plechů. Ty jsou dopravovány k ocelové konstrukci v baleních obsahujících pás 

trapézových plechů vždy na jedno pole ocelové konstrukce. Při rozkládání těchto 

plechů může druhá část pracovní čety začít s přichycováním těchto plechů k podkladní 

ocelové konstrukci. Po dokončení přichycování v jednom nadzemním podlaží nastává 

připevňování bednících dřevěných fošen na okrajích konstrukce. Tyto fošny jsou 

kotveny ke stávající ocelové konstrukci pomocí speciálních SBS šroubů užívaných při 

spojích spojujících dřevo a ocel. Po dokončení bednících prací je možno započít 

s vlastní betonáží podlahové konstrukce. Ta je provedena pomocí autodomíchávačů a 

Schwingu. Ten po smrštění ramena jeřábu najede na své místo určené v PD a připraví 

se na příjezd autodomíchávačů s čerstvým betonem. Po najetí prvního 

autodomíchávače může přijít vlastní betonáž. Beton transportovaný do patřičné výšky 

a na své místo je shazován z ústí hadice z výšky max. 1,5 m. Následně je rozmísťován 

pomocí lopat a hrabat do přibližně souvislé vrstvy. Tato přibližně souvislá vrstva je 

pak finálně zarovnána vibrační lištou. Po ukončení betonáže nastává osazování dalších 

trapézových plechů stejným postupem v úrovni podlahy 3NP.Opět následuje betonáž. 

Po ukončení betonáže nastává montáž trapézových plechů sloužících jako podkladní 

nosná konstrukce pro souvrství střechy.  

 

 

9. Jakost a kontrola kvality  

Této problematice se věnuje samostatná kapitola Kvalitativní požadavky a jejich 

zajištění. 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Této problematice se věnuje samostatná kapitola Bezpečnost řešené technologické 

etapy. 
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11. Enviromental 

Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

obtěžování okolí stavebními pracemi.  

 

Ochrana ZPF 

 Stavbou není dotčen ZPF. 

 

Ochrana přírody a  krajiny 

Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení ČSN 83  9061 Technologie  

stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a  vegetačních  ploch při 

stavebních pracích, při následném provádění sadových  úprav  ČSN 83 9021 Rostlinná 

výsadba, ČSN 83 9011 Práce s půdou  a ČSN 83 9031 Trávníky  a jejich zakládání. 

Okolní zeleň v blízkosti stavby bude důsledně chráněna dle ustanovení ČSN DIN 83 

9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména 

body 4.6 a 4.10).  

Kácení dřevin rostoucích mimo les bude v případě potřebyrealizováno  v souladu se 

zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani registrovaný 

významný krajinný prvek.Navržená stavba nevyžaduje řešit ochranu přírody a krajiny 

nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Stavba se nenachází ve volné krajině, ale v 

zastavěném území. V blízkosti stavby se nevyskytují žádné vodní zdroje a navrženou 

stavbou žádné nové zdroje nevzniknou. Ve městě nejsou žádné léčebné prameny.      

 

 

Ochrana ovzduší 

Při stavebních pracích, zejména při manipulaci se sutí a sypkým materiálem bude 

minimalizována prašnost (vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí 

hmot plachty, suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět).  

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. 

Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou 

míru, provádět pravidelné technické podmínky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 
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Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné 

a ostatní objekty. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty 

stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 

vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy a limity je nutné zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické 

zástěny apod.). Pro vnější chráněný prostor je v uvedených hodinách třeba dodržet 

nařízením vlády 148/2006 Sb. požadovanou maximální ekvivalentní hladinu 

akustického tlaku LAeq.  

 

 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 

znečištění veřejných musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 

materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě 

zvýšené prašnosti zkrápět.  

 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 

vod.  

 

Odpadové hospodářství  

Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění 

zákona č. 188 / 2004 Sb.  Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody 

s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti 10 km. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu 

odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě. U materiálů, které to umožňují bude přednostně zajištěna recyklace před 

jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení).  
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Kód 

druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategori

e 

odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 02 01 Dřevo O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 
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a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 

Staveniště bude soužit pro výstavbu objektu "Neurologická klinika ve Fakultní nemocnici 

Hradec Králové" v areálu Fakultní nemocnice a bude se bude rozkládat na pozemcích 

investora a to na pozemcích s p.č. 458, 716/22, 716/45, 716/7, 716/4 (zastavěná plocha a 

nádvoří, ostatní plochy, komunikace a plochy zeleně) s návazností na veřejnou vnitro 

areálovou  komunikaci. Tato komunikace je stávající v klasické konstrukci s asfaltovým 

povrchem a bude sloužit jako hlavní a jediná příjezdová komunikace na staveniště. 

Komunikace přiléhá k řešenému objektu ze tří stran severní, východní a jižní. Tato 

komunikace bude sloužit pro manipulaci se staveništním materiálem. Při užívání této 

komunikace musí být zajištěno jeji nepoškození. Případné škody vzniklé jejich užívání musí 

být odstraněny dodavatelem stavby. Vstupy na staveniště jsou navrženy tři. Jeden z východní 

strany č.1 a dva ze strany jižní č.2 a 3. Oplocení staveniště je uvažováno jako klasické 

oplocení pletivové, mající sloupky osazené do přenosných autopneumatik vylitých betonem. 

Výška plotu bude 2m. Staveniště bude mít rozlohu cca  3520m2. Z této rozlohy je 487,64 m2 

vlastní prostor objektu, zpevněná plocha sloužící jako skládka materiálu 271,89 m2, plus 4x 

cca 15 m2 zpevněných ploch pod staveništními buňkami.  Vlastní prostor stavby je převážně 

uvnitř objektu pavilónu kliniky. Do řešeného prostoru staveniště budou dále provedeny 

jednotlivé přístavby ke stávajícímu objektu. Na staveništi se počítá s využitím staveništních 

buněk se sociálním a technickým zázemím pro stavbu, se skladem materiálu s možností jeho 

uzavření a s otevřenými skladovými plochami. Staveništní jeřáb se předpokládá autojeřáb. 

Umístění autojeřábu je předběžně řešeno v prostoru východní části objektu. Při manipulaci 

s jeřábem je nutné zajistit ohraničení manipulačního prostoru tak, aby nemohlo dojít 

k ohrožení třetích osob. Vlastní prostor staveniště musí být uzpůsoben tak, aby bylo možno 

jednotlivé staveništní zařízení umístit. To znamená zpevnění povrchu(Drť 32-63, 100 mm; 

recyklát 63-125, 150mm; hutněno válcováním) a jiná technická opatření. Toto zpevnění se 

bude převážně týkat prostoru pro umístění mobilních buněk a prostoru pro skladování. Ty se 

předpokládají umístit na zatravněné plochy u objektu a v blízkosti stávající vzrostlé zeleně.  

Proto musí být provedena opatření tak, aby nedošlo k jejich poškození. Plocha zařízení 

staveniště musí být po ukončení stavebních prací vyklizena a upravena do původního stavu 

popřípadě upraven dle navržených úprav.  
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b) významné sítě technické infrastruktury 

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt uvnitř areálu Fakultní nemocnice HK nejsou stavbou 

zasaženy významné veřejné sítě technické infrastruktury a tudíž se neřeší. V rámci stavebních 

prací budou provedeny částečné změny tras vnitro areálových rozvodů TZB. Tyto úpravy 

nemají vliv na veřejné sítě technické infrastruktury.  

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

Staveništní voda bude získávána ze stávajícího vodovodního řádu, který složí k provozu 

stávajícího objektu. Elektrická energie potřebná pro provoz staveništních stroju a zařízení 

bude odebírána z vyhrazených elektro skříní v objektu popřípadě v areálu nemocnice. 

Staveniště je převážně řešeno jako rovinné. V prostorech nově navržených přístaveb ke 

stávajícímu objektu bude nutno řešit odvodnění staveništní jámy a to za podmínek zaplavení 

základové spáry spodní tlakovou vodou nebo srážkovými vodami. Odvod této vody bude 

řešen do vnitro areálové kanalizační sítě s provedenými opatřeními proti jejímu zanesení kaly. 

Zajištění staveništní jámy se uvažuje jako pažené v kombinaci se svahováním (dle lokalizace 

výkopu). Splaškové vody ze sociálních zařízení budou recyklovány v rámci uzavřeného 

systému WC buněk. 

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

Prostor staveniště bude oplocen, tak aby bylo zabráněno vstupu třetích osob. Při manipulaci 

s  jeřábem je nutné zajistit ohraničení manipulačního prostoru tak, aby nemohlo dojít 

k ohrožení třetích. Stavba neomezuje komunikace určené k pohybu s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Výstavba nemá v zásadě negativní vliv na své okolí. 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  

Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování 

okolí stavebními pracemi. 
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VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování 

okolí stavebními pracemi.  

 

Ochrana ZPF 

Stavbou není dotčen ZPF. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení ČSN 83  9061 Technologie  stavebních úprav 

v krajině – Ochrana stromů, porostů a  vegetačních  ploch při stavebních pracích, při 

následném provádění sadových  úprav  ČSN 83 9021 Rostlinná výsadba, ČSN 83 9011 Práce 

s půdou  a ČSN 83 9031 Trávníky  a jejich zakládání. 

Okolní zeleň v blízkosti stavby bude důsledně chráněna dle ustanovení ČSN DIN 83 9061 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména body 4.6 a 

4.10).Kácení dřevin rostoucích mimo les bude v případě potřeby  realizováno  v souladu se 

zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění. V řešeném území se nenachází žádné zvláště 

chráněné území ani registrovaný významný krajinný prvek.Navržená stavba nevyžaduje řešit 

ochranu přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Stavba se nenachází ve 

volné krajině, ale v zastavěném území. V blízkosti stavby se nevyskytují žádné vodní zdroje a 

navrženou stavbou žádné nové zdroje nevzniknou. Ve městě  nejsou žádné léčebné prameny.      

 

Ochrana ovzduší 

Při stavebních pracích, zejména při manipulaci se sutí a sypkým materiálem bude 

minimalizována prašnost (vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 

plachty, suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět).  

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. Nasazování stavebních strojů 

se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické 

podmínky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
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Ochrana proti hluku a vibracím 

Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a ostatní 

objekty. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné 

zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Pro vnější chráněný prostor je v 

uvedených hodinách třeba dodržet nařízením vlády 148/2006 Sb. požadovanou maximální 

ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq.  

 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění 

veřejných musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 

používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti 

zkrápět.  

 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  

 

Odpadové hospodářství  

Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 

188 / 2004 Sb.  Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody 

s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti 10 km. Původce 

odpadu je povinen odpady zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu odpadů a odpady, 

které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. U 

materiálů, které to umožňují bude přednostně zajištěna recyklace před jejich odstraněním 

(uložením na skládku, spálení).  
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Kód 

druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategor

ie 

odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 02 01 Odpadní práškové barvy O 

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 

08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 

09 

O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito N 
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látkami znečištěné  

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. 

azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami 

znečištěné 

N 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

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

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

17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

 

Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při demoličních pracech 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
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Nebezpečné odpady se nepředpokládají nebo budou minimální!!!!!  

Demolovaný a likvidovaný materiál použitý na stávajícím objektu neobsahuje azbest.  

 

 

 

Během demolic  mohou v omezeném množství vznikat odpady: 

 

- odpad 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 

12 01 13 Odpady ze svařování. Předpokládá se však pouze nepatrné množství tohoto odpadu, 

který se stane součástí směsného stavebního odpadu (17 09 04). 

 

- zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů patřící do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V 

této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie 

a materiálů.  Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v 

plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy 

k likvidaci.  

 

- odpadní oleje použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím mechanizace na 

údržbu areálu za provozu. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - 

Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací 

oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní 

oleje patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 188 / 2004 Sb.  mezi 

„vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními 

podmínkami. Nejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u 

specializované firmy, tj. mimo staveniště. Případné upotřebené oleje vzniklé na staveništi 

budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném místě.  

 

- zbytky organických rozpouštědel a ředidel při ředění barev, popř. čistění materiálů. Může se 

jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02, 14 06 03. 

Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu nebo nádobě a 

následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem.  

 

- obaly podskupiny 15 01 - papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, 
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kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“. Obaly znečištěné 

nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří 

do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny 

a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné 

nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich 

povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi 

provozu. 

 

- odpady podskupiny 15 02 - absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné 

nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou 

normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude 

skladován uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke 

zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně 

využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního 

odpadu.  

 

- odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních 

prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy využitelných 

materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 

17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž 

možné nebezpečné odpady.  

 

- při zakládání objektu a  terénních úpravách odpad zemina a kamení 17 05 04. V případě 

znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se 

jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován v 

zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO. 

 

- použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11), které budou využity 

jako čistící hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci. Nevyužité zbytky budou vstupovat do 

směsného komunálního odpadu. Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve 

vacích.  
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f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

V prvních částech výstavby bude nutno vybudovat vlastní prostor zařízení. To znamená 

zpevnění ploch, vytvoření ochrany vzrostlé zeleně proti jejímu poškození a výstavbu oplocení 

staveniště. Dojde k umístění autojeřábu na předem připravenou zpevněnou plochu. Budou 

instalovány staveništní buňky, vymezeny sklady materiálu a zařízení staveniště bude napojeno 

na jednotlivé zdroje médií a na kanalizační řád. V rámci zařízení staveniště je možno využít 

stávající objekt jako technické a materiální zázemí stavby a to včetně jeho napojení na 

jednotlivé zdroje energie. V řešeném prostoru objektu je možno využít prostor ke skladování 

potřebného materiálu a to za dodržení veškerých bezpečnostních předpisů a to i s ohledem na 

statické působení objektu (zejména přitížením stropní konstrukce stavebními materiály). 

V rámci stavebních prací nesmí docházet k hromadění stavebního materiálu na jedeno místo, 

tak aby nebyla narušena statika objektu!  

 

Údaje o samostatných opatřeních, případně o způsobu provádění vyžadujících 

bezpečnostní opatření 

 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň částečně zaučení v daném 

oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce. Vybavení 

ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. V 

případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 

staveništi. Lehčí úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním 

středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci ponechány k ošetření přivolané záchranné 

službě. 

Během výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Výkopové práce v 

ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo nadzemních, které jsou v 

provozu, musí být provedeny ručně. Předání staveniště - investor zajistí přesné výškopisné a 

polohopisné vytyčení stávajících podzemních vedení a předá toto protokolárně dodavatelům. 

Montážní mechanizmy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace. 

Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické 

podmínky řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic 

(lékařská služba, požárníci, plynárna, vodárna, Český Telecom a policie). Je zakázáno všem 

osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou 
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označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště a oploceny. 

 

Dále je nutno při realizaci stavby dodržet: 

1. Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a    

  technických zařízení při stavebních pracích ze dne 31.7.1990 

2. ČSN 271043 zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 

  ČSN 270144 zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a   

  uchopení břemen 

  ČSN 270123 jeřáby 

3.  Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb. o evidenci úrazu 

4. Zákon č. 222/94 Sb. - ochranná pásma 

5. Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb. zdvihací zařízení 

  Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. elektrická zařízení 

6. ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení 

7. Vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění č. 98/1982 Sb. o odborné způsobilost v  

  elektrotechnice 

8. Vyhláška č. 77/1965 Sb. obsluhy strojů změněná výnosem ministerstva   

  stavebnictví ČSR č. 1/174 reg. v částce  4/1975 Sb. 

9. Vyhláška č. 38/1963 Sb. změna : žák. ČNR č. 146/1971 Sb. 

10. Příkaz ministerstva stavebnictví ČSR č. 2/1976 z 27.1.1976 požární   

  bezpečnost při projektové přípravě dočasných objektů zařízení   

   staveniště, zpravodaj MSv č. 5/1978 

11. Výnos FMS a FMD z 9.1.1978 telefonní vedení reg. v částce 11/1978 

12. Výnos Ústředního báňského úřadu č. 65/1965 o výbušninách reg. v   

  částce 31/1965, změna: zákon ČNR č. 146/1971 Sb. 

13. Vyhláška ČUBP č. 88/1980 Sb. o bezpečnosti práce a technických   

  zařízení při provozu silničních vozidel ve znění vyhl. 62/1981 Sb. 

14. Směrnice FMS - věstník FMS č. 23/1978 

 

 

Požární ochrana během výstavby 

 

Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb ve znění zákona o požární ochraně. 
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Za požární bezpečnost v prostorech svých pracovišť odpovídají jednotliví zhotovitelé, kteří 

jsou povinní dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární předpisy a opatření. 

Za vybavení prostředky požární ochrany na jednotlivých pracovištích odpovídají jednotlivé 

dodavatelské organizace v rozsahu působnosti (objekty zařízení staveniště budou vybaveny 

příslušným zařízením pro protipožární zásah tak, aby byly splněny veškeré požární předpisy, 

vyhlášky i ČSN). 

Z požárního hlediska je nutné respektovat požární předpisy při práci s hořlavými 

materiály a při jejich skladování (práce při řezání ocelových profilů). 

 

Pomocné konstrukce 

 

Pro celý objem prací předepsaných tímto technickým popisem musí dodavatel uvažovat se 

zajištěním zařízení staveniště a pomocných konstrukcí potřebných pro odborné provedení 

jednotlivých prací. 

Způsob použití pomocných konstrukcí musí odpovídat příslušným ČSN.  Pomocné 

konstrukce musí splňovat normové předpisy a požadavky na bezpečnost práce. 

Veškeré konstrukce objektu i veškeré technologické postupy výstavby musí splňovat veškeré 

příslušné ČSN i hygienické předpisy, jakož i předpisy bezpečnostní. 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

Nejsou stavbou využívány a tudíž se neřeší. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek 

Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 

normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude dodržováno 

ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. 

Dále budou splněny požadavky Nařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 

178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.      
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Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude 

provádět oprávněná specializovaná firma.  

Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.  

Stavba bude prováděna převážně v době 6.00-21.00hod. 

Pro stavbu budou použity pouze ty výrobky, které splňují požadavky Zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a  

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění pozdějších  předpisů; vztahuje se na  stavební výrobky, pro které neexistují  

harmonizované technické normy ani  evropská technická schválení  (tzv. „národní cesta“) a 

jsou určena výrobcem nebo  dovozcem  pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich 

vlastnosti mohou  ovlivnit  alespoň jeden ze základních požadavků na vlastnosti  staveb (viz 

dále). 

 

OBECNÉ ZÁSADY PRO REALIZACI 

 

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby 

- staveniště bude uspořádáno a organizováno  

- nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí 

především hlukem a prachem 

- budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník 

- při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z §152 Stavebního zákona 

- při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení  

- zemní práce budou v blízkosti stávajících inženýrských sítí prováděny s maximální 

opatrností, při odkrytí budou vhodným způsobem chráněny 

- dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení 

a vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musí projednat s projektantem 

- dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě 

i) objekty zařízení staveniště  

A. Mobilní kontejnery a sociální zařízení 

Mobilní kontejnery na základě nájemní smlouvy dodá firma Algeco s.r.o. Na staveništi budou 

umístěny čtyři buňky (šatna, kancelář mistra, hygienické zázemí a uzamykatelný sklad 

nářadí). 
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B. Plochy pro umístění kontejnerů  

Plocha pro umístění šatny je situována vedle zájmového objektu vedle jeho západní strany na 

hranici staveniště. V jejím sousedství bude umístěna i kancelář mistra z pravé strany a ze 

strany levé bude umístěna buňka sloužící jak hygienické zázemí. Buňka určená jako 

uzamykatelný sklad bude umístěna ve východní části staveniště. Velikost všech těchto buněk 

bude 15 m2. Veškeré stavební buňky jsou od poskytovatele firmy RAMIRENT. 

 

 

C. Osvětlení a zabezpečená areálu 

Práce v areálu budou probíhat v letních měsících mezi 7:00 a 16:00, a proto se nepředpokládá 

nutnost umělého osvětlení. Jako zabezpečení bude sloužit klasické oplocení pletivové, mající 

sloupky osazené do přenosných autopneumatik vylitých betonem. 

D. Přípojka a staveništní rozvod NN  

Na stávající elektrický rozvod kliniky bude napojen elektrický rozvaděč RS 0.0.0.2.3 IP44 a 

elektroměr. Z tohoho rozvaděče bude rozvedena do buněk a na montážní plochu. Zásuvky: 2x 

5k/16A/400V, 3x 16A/230V. Chránič, hlavní vypínač. 
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E. Přípojka a staveništní rozvod vody 

Užitková voda bude napojena na stávající rozvody vody. Na této přípojce bude připojen 

vodoměr. Rozvod vody bude řešen pomocí přípojek a kaučukových hadic Premium Gardena 

19 mm. Tato soustava je pak připojena přes adaptér na vodovodní kohoutek ve stávajícím 

objektu. 

F. Odpadní kontejnery  

Kontejnery budou umístěny na ploše v jihovýchodním rohu zařízení staveniště. Tyto 

kontejnery jsou majetkem zhotovitele. Kontejnery jsou vybaveny úchytnými oky, za které je 

možno je zvednout jeřábem a upevnit na dopravní prostředek. Jejich odvoz bude průběžný 

podle naplnění. V objektu budou umístěny kontejnery na : Kontejner na ocelový šrot, 

kontejner na plastové obaly a jiné plasty, kontejner na papír. 

G. Informační tabule 

Základní informace o stavbě spolu s kopií stavebního povolení budou uvedeny na informační 

tabuli na sloupku vedle hlavní brány. 
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Doprava primární 

Transport ocelových prvků 

Valník DAF FAR CF 85 460 ADR pohon 6x2  

Celková délka:  9,73 m  

Celková šířka: 2,49 m 

Celková hmotnost vozidla: 9980 kg (prázdné vozidlo) 

Celková hmotnost vozidla: 26000 kg (vozidlo plně naložené) 

Rozvor  předek kabiny / osa kola: 1,38 m  

Rozvor přední a 1.zadní náprava : 4,4m 

Rozvor 1. a 2. Zadní náprava :  1,4 m 

Rozvor zadní náprava až konec valníku: 2,9 m  

Motor:  Motor 265 kW (360 k), MX265, 38 stupňů; Emise výfukových plynů Euro 5; Vypnutí 

motoru běžícího na volnoběh, 5 minut; Ruční převodovka, 12 rychlostí; Převodový poměr 

15,57 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 2,69; Mechanická uzávěrka diferenciálu. 

Tento pracovní stroj bude využíván pro transport ocelových prvků od výrobce na místo 

stavby. Je využíván kvůli jeho vysoké nosnosti. 

Transport betonové směsi  

Osvědčená verze domíchávačů Stetter s funkčním designem, která je určena pro běžné 

způsoby nasazení. AutodomíchávačeStetter základní řady se dodávají s mechanickým nebo 

elektronickým systémem ovládání umístěným na zadní části nástavby. Domíchávač je usazen 

na podvozku Scania.V případě potřeby lze autodomíchávač ovládat i z kabiny řidiče.  
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Autodomíchávače základní řady BASIC LINE jsou k dispozici ve jmenovitém objemu 6 až 15 

m3 – samozřejmě i se separátním pohonem. 

Charakteristika 

• Velký objem plnění díky vysokému vodorysu 

• Optimální jízdní vlastnosti dané nízkým těžištěm domíchávače 

• Ochrana proti opotřebení "Stetter-T-Protect (30 x 8 mm)" umístěná na míchacích 

spirálách v zónách zvýšeného výskytu otěru 

• Dva odkapávací prstence minimalizují znečištění v oblasti podpěrné konzoly 

• Hladké plochy umožňují jednoduché a rychlé čištění 
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Technická data  

 

AutodomíchávačeStetter, výrobní řada BASIC LINE  

Typ 

domícháva

če  

  AM 6 C+ 
  AM 7 

C+  
AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C 

AM 

15 C 

Jmenovitý 

objem  
(m 3) 6 7 8 9 10 12  15 

Geometr. 

objem 
(l) 11700 12560 14370  15660 17310 20690 

2190

0 

Vodorys (l) 7400 8150 9020 10240 11080 13150 
1411

0 

Stupeň 

plnění  
(%) 51,3 55,7 55,7 57 57,7 58 68,5 

Sklon bubnu (°) 12,2 12,2 12 11,2 10,5 8,5 8,5 

Separátní 

pohon SH  

(typ/kW

) 

F4L914/5

9 

F4L914/5

9 

F5L914/7

2 

F6L914/8

8 

F6L914/8

8 

F6L914/8

8 
- 

Otáčky 

bubnu  

(U/min.

) 
0 - 12 / 14 

Přípojka 

vody 
(-) u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně  

Vodní nádrž 

- TV  
(l) 190 / 300 / 500 / 650 

Vodní nádrž 

- Č  
(l) 190 / 450 / 650 / 800 

Hm. 

nástavby 

(FH/SH)*  

(kg) 
3440/391

0 

3540/401

0 

3870/445

0 

4030/466

0 

4180/481

0 

5340/597

0 
5470 

A - Délka 

(FH/SH) 
(mm) 

5723/585

9 

6005/614

1  

6358/686

0  

6781/729

1 

7083/758

0 

8163/884

0 
8458 



 

Typ 

domícháva

če  

  AM 6 C+

B - Šířka 

(FH/SH) 
(mm) 

C - Průměr 

bubnu 
(mm) 

D - Výška 

násypky 
(mm) 2427

E - Průjezd. 

výška 
(mm) 2436

F - 

Pomocný 

rám 

(mm) 

G - Převis (mm) 1136

H - 

Výsypná 

výška 

(mm) 1022

Č  = vodní čerpadlo  

FH = pohon od motoru podvozku 

SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) 

TV = tlakový vzduch  

* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5% 

 

AM 6 C+ 
  AM 7 

C+  
AM 8 C AM 9 C AM 10 C

       2400 / 2500  

2300  

2427 2427 2482 2482 2482 

2436  2436 2507   2539 2565 

U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3) 

1136 1136 1190 1190 1190 

1022 1022 1084 1084 1084 

FH = pohon od motoru podvozku  

Dieselmotor DEUTZ)  

* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5% 
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AM 10 C AM 12 C 
AM 

15 C 

 2459 2459 

2565  2614  2614 

Dutý profil 160 

/ 80 / 10 (12 -

  15 m 3) 

 1274 1274 

 1092 1092 

* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5%  
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Doprava sekundární 

Schwing  S34X 

 

 

Charakteristika  

 

• optimalizovaný řídící blok, který vykazuje až o 50 % snížený ztrátový výkon, 

• o 20% zvýšená rychlost pohybu výložníku, 

• o 60% zvýšená rychlost pohybu podpěr, 

• optimalizace ergonomie obsluhy autočerpadla, 

• zlepšená obsluha a údržba díky ulehčenému přístupu k měřícím a seřizovacím místům, 

• podpěrný systém XH garantuje optimální dosah s 92 % koeficientem využití a 

minimální prostorové nároky, 

• snadno vyměnitelné otěrové díly systému Rockschieber , 

• až 2 t užitečného nákladu - rezerva pro příslušenství, 

• extrémně klidného chování rozdělovacího výložníku se dosahuje Pulsar-Prop-řízením 

a MPS-řízením čerpací jednotky, 

• 2-m pracovní zdvih dopravních pístů (standard) pro kontinuální (až 165 m 3/h) tok 

betonu a minimální opotřebení, 

• řídící a diagnostický systém VECTOR (sledování provozního stavu čerpadla, detekce 

případných poruch, paměťové funkce, parametrování výložníku atd.), 

• otevřený hydraulický okruh zajišťuje dlouhodobou ochranu před přehřátím a nižší 

spotřebu pohonných hmot. 
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Pracovní rozsah  
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Technická data  

Výložník S 34 X  

Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 34,0 

Horizontální dosah* (m) 30,0 

Skládání výložníku - R 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 550° 

Systém zapatkování - XH 

Zapatkování podpěr - přední (m) 6,21 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 5,70 

  * od osy otoče výložníku 

 

Čerpací jednotky 

Typ 
Pohon  

(l/min) 

Dopravní  

válec (mm)  

Hydraulický  

válec  

(mm)  

Počet  

zdvihů  

(min -1) 

Dopravované  

množství  

(m 3/h)* 

Tlak betonu  

max.  

(bar) 

P 2020 320 200 x 2000 120 / 80  24 90 108 

P 2023 380 230 x 2000 110 / 75 19 96 85 
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Typ 
Pohon  

(l/min) 

Dopravní  

válec (mm)  

Hydraulický  

válec  

(mm)  

Počet  

zdvihů  

(min -1) 

Dopravované  

množství  

(m 3/h)* 

Tlak betonu  

max.  

(bar) 

P 2023 535 230 x 2000 110 / 75 27 136 85 

P 2023 636 230 x 2000  110 / 75 32 163 85 

Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku! 

* Maximální teoretické dopravované množství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 Autojeřáb  Liebher LTM 1050 ( půjčovna AJ Hanys HK) 
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1. nejtěžší břemeno (  930kg )  2.nejvzdálenější břemeno (195 kg)  

1 

2 
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Vysokozdvižná plošina MP 27-2 

Technické parametry  

Maximální nosnost klece 450 kg Maximální pracovní výška 27 m 

 Maximální výška zdvihu 25,2 m 
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 Maximální boční dosah 15 m 

 Rozměry pracovní klece 0,8 x 1,6 m 

Užívána k přibližování pracovníků k přibližování se pracovníků k ocelové konstrukci na, 

kterou pracovníci nedosáhnou z podkladní konstrukce, při montáži.  

Plovoucí vibrační lišta Enar QZR 

Hmotnost: 17 až 22 kg   

Objem nádrže 0.5 

 Palivo bezolovnatý benzín  

Odstředivá síla: 150 kN 

 Motor: ROBIN EH025 4-taktný 

 Délka: 2000 nebo 3000 mm  

Zdvihový objem: 24,5 cm3 

 Výkon HP/ot.: 1,1 / 7000 

 Otáčky motoru: až 9 500 

Užívá se k rozvibrování betonu při betonáži, aby beton pronikl do všech míst přiléhajících 

k podkladní ocelové konstrukci z trapézových plechů, která slouží jako ztracené bednění.  

TIG 200P ACDC svařovačka 

Vstupní napětí 50 Hz 1x230V  

Rozsah svářecího proudu 20-200A  

Napětí na prázdno 56V  

Zatěžovatel 60% 200A  
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Jištění 20A  

Krytí IP 21  

Rozměry DxŠxV mm 580x334x480 

Hmotnost kg 32  

Užívá se ke svařování nosných ocelových konstrukcí. 

Bosch PSR 14,4 LI-2 akuvrtačka 

Technické údaje: 

Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2.stupeň): 0 – 370 / 1.150 min-1 

Max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj: 38/20 Nm 

Stupně kroutících momentů: 25 + 1 

Napětí článku: 14,4 V 

Sklíčidlo: Rychloupínací sklíčidlo 

Hmotnost stroje s akumulátorem: 1,35 kg 

Průměr šroubů 

šroubování až: 8 mm 

Průměr vrtání 

vrtání do oceli: 10 mm 

vrtání do dřeva: 30 mm 

Užívá se k přivrtávání ocelových šroubů kotvících ocelové trapézové plechy. Také se užívá 

k přivrtávání dřevěných fošen, které slouží jako bednění na okrajích ocelové konstrukce. 
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Motorová pila  Mountfield Oleo-mac 952 

Výrobce Oleo-Mac  

Objem motoru 51,7 cm3 

 Výkon motoru 2,5 / 9000 kW / ot/min 

 Max. otáčky 13500 ot./min. 

 Délka lišty 41 cm 

 Dělení řetězu 0,325 " 

 Objem nádrže - palivo 0,5 l 

 Objem nádrže - olej 0,27 l 

 Hmotnost  

(bez lišty a řetězu) 5 kg  

Automatické mazání řetězu ano 

 Regulace mazání řetězu ano 

 Bezpečnostní brzda ano 

 Zachycovač řetězu ano 

 Napínání řetězu boční  

Odstředivé předčištění vzduchu ano  

Nastřikovač paliva ano 

 Poloautomatický sytič ano 

Antivibrační systém ano 
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 Dekompresní ventil ano 

Užívá se ke krácení dřevěných fošen sloužících jako bednící konstrukce na okrajích řešeného 

objektu, v místech kde není zajištěna bednící funkce trapézového plechu. 

Digitální nivelační přístroj Leica Sprinter 50 

Leica SPRINTER 50 je přesné elektronické zařízení na všechny nivelační práce. Vhodné i na 

složitější aplikace jako kontrola převýšení, vytyčování, měření vzdáleností, kontrola výkopů. 

Přístroj má funkce, které eliminují chyby, jako špatné urovnání přístroje a podobně. Všechny 

hodnoty budou správné a bez chyb. 

Technické parametry: 

zvětšení 24x 

přesnost +/- 2mm/km 

boční záměra 0,6mm / 30m 

přesnost měření délek +/- 10mm / 10m 

dosah elekt. měř. délek 2 - 100m 

měřící čas pod 3s 

kompenzátor magneticky tlumený 

rozsah kompenzátoru +/- 10´ 

napájení 4 x AA baterie 

hmotnost 2kg 

Využíván pro ověření rovinnosti, jak ocelových konstrukcí při vlastním postupu montáže, tak 

při betonáži ocelobetonového skeletu do ztraceného bednění. 
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KZP –OCELOBETONOVÝ SKELET 

1)Kontrola projektové dokumentace, technologického postupu: 

Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou 

legislativou.Bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle platné legislativy. 

Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému skeletu.Investor spolu se 

stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny 

dokumenty a náležitosti s tím spojené (kompletnost projektové dokumentace). V případě 

jakýchkoliv pochybností je stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a provést 

dodatečné prověření. Projektová specifikace obsahuje např. konstrukční výkresy (geometrii 

konstrukce, množství a polohu výztuže, vložené prvky), požadavek jaké kontrolní třídy se 

mají použít, požadavky na čerstvý beton (třída pevnosti betonu, stupeň agresivity prostředí, 

horní frakce kameniva, trvanlivost, vodotěsnost), třídu tolerance (případně speciální 

tolerance), požadavky na provádění betonové konstrukce (pořadí činností, dočasné podpěry, 

pracovní postupy),atd. 

 

2) Kontrola a přejímka staveniště 

Při přejímce se prochází podmínky smlouvy o dílo, stav staveniště, v jakém se nachází, výška 

oplocení (1,8 m) a jeho poloha – to má zamezit vstup nepovolaných osob do 

ohrožených prostorů.  V případě zjištění porušení je třeba inkriminované místo co 

nejdříve opravit. Z vnější strany oplocení instalovat informační tabuli-např.  „POZOR 

STAVENIŠTĚ.“  Dále se kontrolují např. inženýrské sítě (zdroj el.energie), zpevněné 

plochy(pro jeřáb,skládky,komunikaci) a umístění buněk. O převzetí staveniště provede 

stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  

 

3) Kontrola klimatických podmínek: 

Tato kontrola je zaznamenávána hlavním stavbyvedoucím každý den realizace skeletu.  Jedná 

se o zápis do stavebního deníku aktuálního počasí-povětrnostní podmínky,teplota. Ztížené 

klimatické podmínky ovlivní průběh výstavby skeletu(např. betonáž se zimními opatřeními). 

Tyto hodnoty musí být kdykoliv dohledatelné. 

 

4) Kontrola podkladních konstrukcí 

Především se kontrolují hlavní rozměry podkladního železobetonového pasu, do kterého 

budou navrtány chemické kotvy, kterými se spojí stávající konstrukce s nově stavěným 
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ocelobetonovým skeletem  – výsledky kontroly montážní roviny podkladních konstrukcí 

zejména v modulové síti sloupů. Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti 

betonu základových konstrukcí,než se bude pokračovat v betonáži konstrukcí nad základy. 

 

5)Kontrola vstupních materiálů: 

Vstupní kontrola dodaného čerstvého betonu: 

Způsob kontroly: 

Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě: 

- jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 206-1 

- pevnostní třída betonu v tlaku 

- označení stupně vlivu prostředí 

- maximální jmenovitá mez frakce kameniva 

- stupeň obsahu chloridů 

- stupeň konzistence 

Čerstvý beton je stanovený výrobek a jeho výroba ve smyslu zákone č. 22/1997Sb. je 

kontrolována a dozorována třetí nezávislou stranou. Proto se vlastnosti dodaného čerstvého 

betonu nemusí v místě betonáže kontrolovat. Kontrola se provádí pouze na základě 

požadavku objednatele (nebo požadavku RPD, TKP apod.). Pokud je tato kontrola 

požadovaná tak se na staveništi provádějí zkoušky dodaného čerstvého betonu. Jedná se o 

zkoušku: 

- konzistence čerstvého betonu (ČSN EN 12350-2, ČSN EN 12350-5); 

- obsahu vzduchu v čerstvém betonu (ČSN EN 12350-7); 

- objemová hmotnost čerstvého betonu (ČSN EN 12350-6); 

Z dodaného betonu se na staveništi vyrobí zkušební krychle o hraně 150mm, na kterých se po 

28 dnech tvrdnutí, za normou stanovených podmínek zjišťuje: 

- pevnost betonu v tlaku (ČSN EN 12390-3); 

- hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou (ČSN EN 12390-8); 

- odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 

prostředků (ČSN 73 1326 Změna Z1) 
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Kontrola ocelových  prvků: 

Kontroluje se kvalita dodaných prvků, rovnost a čistota skladování. Je nutné zkontrolovat 

jestli druh, profil, počet, délky ohybů odpovídají projektové dokumentaci.  Do konstrukcí lze 

zabudovávat pouze ocel, jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Oceli bez zaručených 

vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu výslovně uvedeno ( další požadavky na 

materiál stanovuje ČSN EN 13670-1). Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací 

nedošlo k zakřivení  a k deformaciprofilů, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Kontrola 

elektrod, každého balíčku zdali je užíváno elektrod určených v PD. 

Přípustné odchylky přiloženy na konci dokumentu. 

6) Kontrola usazení krajních vodorovných nosníků 

Kontrola zdali jsou usazeny všechny kotvy zajišťující pevné spojení podkladního 

železobetonového pásu a vodorovných I profilů. Kontrola zdali pevnost spojů odpovídá 

pevnosti předepsané v PD. Kontrola rovinnosti vodorovných I profilů( odchylky rovinnosti 

připustné-viz příloha)  

7)Kontrola přivaření prvních dvou krajních sloupů : 

Kontrola svaru: Svar musí mít minimální délku určenou v PD. Kontrola rovinnosti pomocí 

vodováhy přiložením k hranám I profilu. (přípustné odchylky viz příloha) 

 

8)Kontrola přivaření ztužidel mezi krajními sloupy: 

Kontrola spojení ztužidel se sloupy – srovnání délky svaru s délkou svaru předepsanou 

v projektové dokumentaci. Kontrola zdali svary nemají viditelnou vadu.  

 

9) Kontrola provedení zbylých vodorovných vazeb 

Viz 6. 

 

 

10) Kontrola přivaření vodorovných ztužiel v úrovni podlahy 2NP 

Kontrola spojení ztužidel se sloupy – srovnání délky svaru s délkou svaru předepsanou 

v projektové dokumentaci. Kontrola zdali svary nemají viditelnou vadu.  
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11)Kontrola přivaření zbylých sloupů + ztužidle jich spojujících  

Kontrola svaru: Svar musí mít minimální délku určenou v PD. Kontrola rovinnosti pomocí 

vodováhy přiložením k hranám I profilu. Kontrola spojení ztužidel se sloupy – srovnání délky 

svaru s délkou svaru předepsanou v projektové dokumentaci. Kontrola zdali svary nemají 

viditelnou vadu.  

 

12)Kontrola přivaření 2.patra vodorovných I nosníků 

Kontrola svaru: Svar musí mít minimální délku určenou v PD. Kontrola rovinnosti pomocí 

vodováhy přiložením k hranám I profilu.  

 

13)Kontrola provedení 2 patra ocelové konstrukce  

Viz. Kontrola pro první patro. 

 

14) Kontrola usazení trapézových plechů na  konstrukci + kontrola bedněné na okrajích 

konstrukce 

Kontrola zdali jsou užívány trapézové profily předepsané v projektové dokumentaci. Kontrola 

připevnění trapézových plechů do podkladní ocelové konstrukce- kontrola zdali byly šrouby 

do konstrukce zasazeny předepsanou silou dle PD. Kontrola zdali množství šroubů užitých ke 

spojení socelí. Konstrukcí odpovídá množství dle PD. 

Kontrola připevnění dřevěných fošen sloužících jako bednění krajních částí. Kontrola 

povchové čistoty zdali je zbavena viditelných nečistot. Kontrola spojení dřevěných prvků 

s ocelovou konstrukcí- množství a průměr šroubů.  

 

15) Betonáž stropu - Kontrola BS-vzorky minimálně 3x týdně, výška shozu BS, hutnění, 

Ošetřování BS 

Množství a třídy betonové směsi 

Množství betonové směsi a její konzistence na stavbě kontroluje stavbyvedoucí. Množství se 

určuje z předaných dokladů o dodání každého domíchávače na stavbě. Třida a konzistence se 

určuje vizuálně a jedenkrát denně odběrem vzorku pro laboratorní zkoušky - odebrání 

vzorku a zhutněni do forem-laboratorní zkoušeni ztvrdlého betonu. 

Ukládání a hutnění betonové směsi 

Při ukládaní betonové směsi do bedněni se kontroluje výška, ze které betonová směs padá. 

Tato výška nesmí byt větší než 1,5 m. Hutněni vibračními lištami po etapách. 

Hutni se plošně, každé místo musí byt hutněno po dobu tři sekund. 
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Ošetřování betonové směsi 

Betonová směs se musí po betonování dále ošetřovat vodou, aby nedošlo k dehydrataci , 

popraskaní, a následné ztrátě stability betonu. Při tomto procesu kontrolujeme rovnoměrnost 

kropeni betonu, intervaly, kropeni, které jsou u čerstvého betonu minimálně dvakrát denně 

a možný vznik nežádoucích vad betonu (praskliny, pukliny) 

 

16) Kontrola připojení trapézových plechů nad 3.NP  na ocelovou konstrukci 

Kontrola zdali jsou užívány trapézové profily předepsané v projektové dokumentaci. Kontrola 

připevnění trapézových plechů do podkladní ocelové konstrukce- kontrola zdali byly šrouby 

do konstrukce zasazeny předepsanou silou dle PD. Kontrola zdali množství šroubů užitých ke 

spojení s ocelí. Konstrukcí odpovídá množství dle PD. 

 

17)Rovinnost betonové desky 

Rovinnost povrchu, celkově na 2m ± 9mm, místně na 0,2m ± 4mm. 

 

 

18) Kontrola veškeré geometrie 

Kontrolu provádí Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora.  Kontroluje se správnost 

a úplnost provedení všech kcí. s projektovou dokumentací, a velikost možných odchylek 

vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům na 

mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. 

Kontrolují se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů. Půdorysná poloha sloupů vtažená 

k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha sloupů vztažená k sekundárním osám 

výškovým – např. váhorys. Svislost sloupů. Přítomný statik potvrdí statickou správnost a 

bezpečnost kce. Provede se zápis do stavebního deníku o převzetí ucelené části stavby. 

 

Tabulky s normovými odchylkami převzaty z CSN EN 1090-2 Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. 
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Přípustné  tolerance nosníků vodorovných: 
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Před zahájením technologických prací musí být všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně 

seznámeni s pracovním postupem. Školení musí obsahovat obeznámení se s místními 

podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, 

nařízení vlády č.391/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  a nařízení vlády č. 591/2006. 

Staveniště je dle NV 591/2006 oploceno plotem vysokým 2 metry (minimální požadavek je 

1,8) a tím je nezabráněno vniknutí nepovolaných osob do areálu zařízení staveniště. Vjezd na 

staveniště je vyznačen značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi splňují normové požadavky a jsou podrobovány 

pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. S umístěním hlavního vypínače 

elektrického proudu jsou seznámeny všechny fyzické osoby na staveništi a je zabezpečen 

proti neoprávněné manipulaci. Při pohybu po staveništi je nutné aby pracovníci dbali zvýšené 

opatrnosti pokud se pohybují po komunikaci, po které jezdí dopravní prostředky. Na 

staveništi se musí dbát na pořádek. Skladovat věci, materiál, nářadí nebo stroje pouze na místa 

pro ně určená. Nebezpečné mohou být zejména kaluže, které mohou ukrývat nebezpečné 

předměty(ostré předměty, neuložený materiál). Proto by se měli pracovníci kalužím při chůzi 

po staveništi vyhýbat. Pracovníci se nesmějí pohybovat v těsné blízkosti pracovních strojů, 

pod pohybujícím se břemenem nebo v jeho těsné blízkosti. Musí striktně dodržovat všechny 

bezpečnostní pravidla, týkající se nejen jejich bezpečnosti, ale bezpečnosti osob vyskytujících 

se na staveništi. 

Je nutné, aby bylo bednění v každém stádiu montáže a demontáže zajištěno proti pádu jeho 

prvků a částí. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a i jeho části 

řádně prohlédnuty a zajištěné závady musí být odstraněny. Pokud se dopravuje betonová směs 

do místa ukládání čerpadlem, je nutné, aby zhotovitel zajistil způsob dorozumívání mezi 

osobami provádějícími ukládání směsi a obsluhou čerpadla. Při odbedňování je nutno zajistit 

ohrožený prostor pod odbedňovacími pracemi proti vstupu nepovolaných osob. 

Nebezpečí: Pád břemen přepravovaných jeřábem. Řešení:  Ke zvedání dílců musí být použito 

takových zavacích prostředků, které odpovídají daným parametrům. Při odebírání dílců ze 

skládky nebo z dopravního prostředku musí být zbývající dílce zajištěny proti překlopení. 

Pracovníci provádějící tyto činnosti musí mít vazačskou kvalifikaci nebo byli pro tuto práci 

zacvičeni a jejich způsobilost je ověřována. Vázáním břemen se zabývá ČSN ISO 12480 

Jeřáby – Bezpečné používání. 

Nebezpečí: Pád z výšky. Řešení: Ochranné a záchytné konstrukce musejí být dostatečně 

pevné a odolné vůči vnějším vlivům a musejí být upevněny tak a by unesly předpokládané 

zatížení. Osobního zajištění pracovníků při práci ve výškách se musí použít tehdy, když 
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nebude možno použití kolektivního zajištění (Stavební, bezpečnostní, ochranné a dočasné 

zábradlí na volné okraje rozestavěných objektů HO-BAUPROTEKT výšky 1,2m). Každý 

pracovník takto jištěný je povinen sám se před započetím prací přesvědčit o kompletnosti, 

provozuschopnosti a nezávadném stavu jistících konstrukcí. (NV  362/2005 Sb. oddíl II). 

Nebezpečí: Pád z žebříku. Řešení: Žebřík může být pro práci ve výšce užit pouze v případech, 

kdy není použití jiných bezpečnějších prostředků opodstatněné a účelné. Na žebříku se mohou 

provádět pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Žebřík musí 

být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Musí být postaven na 

stabilním pevném, dostatečně velkém nepohyblivém podkladu. U přenosných žebříků musí 

být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic nebo jiných opatření s odpovídající 

účinností. Na žebříku smí pracovat zaměstnanec jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku. Při 

práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly výše než 5 m, zajištěn 

proti pádu osobními ochrannými prostředky. (NV 362/2005 sb. ,III oddíl) 

Předpokládá se práce v prostorech, které nebudou chráněny proti povětrnostním vlivům. Ty 

musejí být přerušeny pokud  

 

a. bouře, déšť, sněžení nebo námraza 

b. čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1(při práci na pracovních plošinách a 

závěsných lanech) 

c. dohlednost v míst práce menší jak 30 m 

d. teplota při provádění montážních prací nižší než -10 0C (NV 362/2005 sb. ,IX 

oddíl) 

 Nebezpečí: Samovolný pád materiálu. Řešení: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musejí 

být uloženy tak, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu či sklouznutí nebo shození jak 

během práce, tak po jejím ukončení. K upevnění nářadí nebo k uložení drobného materiálu 

musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu určený pracovní oděv. Konstrukce pro práce ve 

výškách se nesmí přetěžovat, hmotnost pracovníků materiálu a pracovních pomůcek nesmí 

překročit nosnost konstrukce stanovenou v původní dokumentaci (NV 362/2005 sb. ,IV 

oddíl). 

 

Používat lze jen stroje, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídají předpisům. 

Stroje lze využívat jen na účely, ke kterým jsou určeny. Stroje může obsluhovat pouze 

pracovník, který má k obsluze daného stroje odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 
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Obsluha musí zkontrolovat a prohlédnout stroj, zda je řádně připraven, zda je ovládací a 

bezpečnostní zařízení funkční. Pokyny k údržbě a obsluze stroje, návod k obsluze a provozní 

deník musí být umístěny na takovém místě, aby byl obsluze stroje kdykoliv k dispozici. (NV 

591/2006 Sb.) 

Stroje musejí být před uvedením do provozu vybaveny: 

• provozními doklady a označeny evidenčním číslem a názvem provozovatele 

stroje 

• bezpečnostními sděleními, značkami, tabulkami a nápisy v českém jazyce 

• předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu  

• ochranným zařízením v místech kde může dojít k ohrožení  pracovníků 

  Provozní doklady jsou: 

• provozní deník k vedení záznamů o převzetí a předání stroje obsluze, o 

závadách a opravách během provozu, 

• revizní kniha stroje, která obsahuje technické údaje (záznamy o zkouškách, 

• generálních a jiných opravách a rekonstrukce stroje, apod.), jejíž přílohou je 

technická dokumentace 

 

Základní povinnosti a požadavky při svářečských pracích 

 Před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit, zda i v prostorách přilehlých 

nejde o práce se zvýšeným nebezpečím. V případě zvýšeného nebezpečí se může svařovat 

pouze na písemný příkaz a po provedení opatření nařízených v tomto příkaze. Před zahájením 

svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé 

látky, je zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena 

předepsaná ochrana osob. Pracovníci a používané osobní ochranné pracovní prostředky nesmí 

být znečištěni olejem, tukem apod. a na svařovacím pracovišti musí být rozestaveny zástěny 

pro ochranu osob proti záření a teplu(ty nebudou, jelikož se bude svařovat ve výšce 4,2 m od 

podlahy). Svářeč musí mít u sebe platný svářečský průkaz. Na pracovišti musí být pořádek, 

aby svařovací zařízení a příslušenství nemohla být příčinou úrazu (např. zakopnutí, 

sklouznutí, pádu, poranění nástroji). Svařovací zařízení ohrožující zdraví nebo životy se musí 

ihned odpojit a zajistit proti použití např. tabulkou s nápisem „Porucha“. Po dobu práce, při 

jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím požáru nebo 



79 

 

výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu 

a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce. 

 Bylo vyhodnoceno, že se nejedná o prostory se zvýšeným nebezpečím. Také se 

nepředpokládá, že se v okolí budou vyskytovat hořlavé látky. Bude důsledně dbáno na to, aby 

byli pracovníci obstarávající proces svařovaní bez nečistot na oblečení. Svářečské průkazy 

budou uloženy v kanceláři. 

 

Obloukové svařování kovů 

 Připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému 

neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje. Svařovací kabel musí být 

vodivě spojen se svařovaným předmětem nebo s podložkou svařovací svorkou. Svorka k 

připojení svařovacího vodiče ke svařenci musí být umístěna co nejblíže k místu svařování 

nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec. Elektrody musí svářeč vyměňovat 

zásadně s nasazenými a neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými). 

Držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo  na izolační 

stojan. Vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné 

poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu. Přívody ke zdrojům 

svařovacího proudu musí být v případě nebezpečí mechanického poškození chráněny 

mechanicky odolným krytem nebo vhodným umístěním. Poškozené svařovací vodiče nesmí 

být používány. Periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny pověřenými 

pracovníky podle pokynů výrobce. Pracovníci na svařovacím pracovišti musí být prokazatelně 

seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 
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Z několika typů výplňového zdiva dostupného na našem trhu byly vybrány dva typy : 

Porotherm 19 AKU od firmy Wienerberger a Přesná tvárnice od firmy Ytong tloušťky 200 

mm. Nejprve budou popsány obecné vlastnosti obou typů.  

Porotherm 19 AKU se dle výrobce používají hlavně jako jednovrstvé zdivo tl. 190 mm (které 

lze použít při výstavbě škol, nemocni a hotelů) a jako dvouvrstvé zdivo s velkými nároky na 

ochranu proti hluku (v akusticky dělících nosných stěnách dvojdomů nebo rodinných 

řadových domů) tl. 430 mm s vloženou 50 mm minerální izolací. Cihly lze též použít jako 

vnitřní nosnou část vrstveného zdiva ve spojení s tepelným izolantem. Výhody: velký formát 

cihel, úspora malty při zdění při spojení na pero a drážku, vysoká pevnost, nízký odpor proti 

difuzi vodních par, výborná ochrana proti hluku, rozměry v modulovém systému. 

Přesná tvárnice Ytong tloušťky 200 mm P6-650  se používají hlavně jako nosné i nenosné 

obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a protipožární stěny vícepodlažních i 

nízkopodlažních budov. Výhody: zdravotně nezávadný čistě přírodní materiál, snadná 

zpracovatelnost, vysoká zvuková izolace, finanční úspory díky kratšímu času stavebních 

prací. 

Posuzovaná vlastnost Porotherm 19 AKU Ytong tl. 200 mm Výherce 

Objemová 

hmotnost(kg/m3) 
980 650 Y 

Pevnost v tlaku 

N/mm2 
1,5 6,5 Y 

Přídržnost N/mm2 0,15 0,3 Y 

Faktor difuzního 

odporu 
0,5 0,5 Y a P 

Rw (dB) 52 47 P 

Měrná tepelná 

kapacita 

neomítnutého zdiva 

(kJ/kg.K 

1,0 1,0 Y a P 

Tepelný odpor Ru 

(m2K/W) 
0,64 1,12 Y 

Pracnost (h/m3) 3,89 2,1 Y 
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Z výše uvedeného srovnání vyplívá, že výplňovým zdivem s lepšími vlastnostmi je Ytong P6-

650 (hlavní kategorií rozhodujícími o konečném výsledku byla Pracnost). 
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