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Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt na Bytový dům AB –

 Javorová Čtvrť II Praha, který se bude realizovat na ulici Mantovská, na stavební parcele 

539/39 v městské části Horní Měcholupy.  

Pro objekt AB zpracovávám technickou zprávu k technologickému projektu, studii 

realizace hlavních technologických etap, řešení širších dopravních vztahů se zaměřením 

na zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový harmonogram, projekt 

zařízení staveniště s výkresy pěti hlavních technologických etap, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis pro provádění monolitických 

konstrukcí hrubé spodní a hrubé vrchní stavby, včetně bílé vany, která tvoří obvodovou 

konstrukci hrubé spodní stavy, bilanci pracovníků a hlavní strojů, kontrolní a zkušební 

plán pro konstrukce z technologického předpisu. Jako jiné zadání poté zpracovávám 

položkový rozpočet pro hrubou stavbu, vybrané body certifikace LEED, vzorový návod 

k užívání bytové jednotky a plán BOZP hlavních stavebních procesů.  

Bytový dům, železobeton, zařízení staveniště, situace stavby, strojní sestava, 

technologický předpis, bílá vana, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet, 

harmonogram, plán BOZP  

 

Theme of the diploma thesis is technical report of the technological project for apartment 

building AB – Maple district II Prague, which will be realized on Mantovska street, on the 

plot 539/39 in the district of Horní Měcholupy. 

For object AB is proccesed technical report of the technological project, studies 

of realization main technological phases, solution of wider transport relations with 

a focus on building supply , objects time and financial plan, time schedule, project for site 

facilities with drawing of five main technological phases, design of main construction 

machines and mechanisms, technological specification for realization of monolithic 

reinforced concrete of roughly lower and upper construction, including „white tank“, 

which forms a peripheral structure of lower construction, balance of workers and main 

machines, inspection and test plan for constructions from technological specification. 

As other assignment I make a itemized budget for rough construction, selected points 

of LEED certification, instructions for using a housing unit and plan of Safety and Helth 

protection during work. 

Apartment building, reinforced concrete, site facilities, situation of construction, 

mechanical assembly, technological specification, „white tank“, inspection and the test 

plan, itemized budget, time schedule, plan of Safety and Helth protection during work.  
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Diplomová práce se zabývá návrhem stavebně technologického projektu Bytového 

domu AB Javorová čtvrť II v Praze – Horní Měcholupy.  Bytový dům bude realizován 

v rámci druhé etapy výstavby. Součástí druhé etapy bude ještě bytový dům C, který se 

bude nacházet na západní straně objektu AB. Výstavba bytového domu C započne po 

skončení hrubé stavby bytového domu AB, což ovlivní velikost staveniště, se kterým 

bude v diplomové práci počítáno.  

Pro objekt AB zpracovávám technickou zprávu k technologickému projektu, studii 

realizace hlavních technologických etap, řešení širších dopravních vztahů se zaměřením 

na zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový harmonogram, projekt 

zařízení staveniště s výkresy pěti hlavních technologických etap, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis pro provádění monolitických 

konstrukcí hrubé spodní a hrubé vrchní stavby, včetně bílé vany, která tvoří obvodovou 

konstrukci hrubé spodní stavy, bilanci pracovníků a hlavní strojů, kontrolní a zkušební 

plán pro konstrukce z technologického předpisu. Jako jiné zadání poté zpracovávám 

položkový rozpočet pro hrubou stavbu, propočet dle THU, vybrané body certifikace 

LEED, vzorový návod k užívání bytové jednotky a plán BOZP hlavních stavebních 

procesů.  

 



 

 

 

 

 



16 

 

 

1.1. 

1.1.1. Název stavby 

Obytný soubor JAVOROVÁ ČTVRŤ II bytový dům AB 

1.1.2. Místo stavby 

Praha; hlavní město Praha 

Praha 15 – Horní Měcholupy; parc. Č.., 539/39, 570/9, 539/43 

1.1.3. Investor 

CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 284 04 831 

1.1.4. Projektanti 

Vedoucí projektant:   CENTRAL GROUP a.s. Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

    - Nusle 

Projektant části:   CENTRAL GROUP a.s. Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

    - Nusle 

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Šácha (ČKAIT - č.a.: 0000252, obor: IP00) 

Vypracovali:    Ing. Petr Šácha 

Datum zpracování PD:      03/2017 

1.1.5. Kapacita stavby 

Zastavěná plocha:     2 757 m2 

Obestavěný prostor:     32 130 m2 

Botové jednotky:      1+KK – 64 

        2+KK – 59 

        3+KK – 18  

Celkový počet bytů:      141 

Garážová stání pro OA:     144 

Venkovní stání pro OA:     15 

Celkový počet stání pro OA:     159 

1.1.6. Náklady na stavební dílo 

Celková cena stavebního záměru je 234 817 230 Kč bez DPH. Celková cena s DPH je 

270 039 814 Kč. 

1.1.7. Termíny 

Termín zahájení stavby:     02. 03. 2020 

Termín ukončení stavby:     31. 12. 2021 

Délka stavby je předběžně stanovena na:   22 měsíců 
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1.2. 

SO 01 – Bytový dům AB 

SO 02 – Dopravní stavby, opěrné zdi, gabionová zeď  

SO 03 – Sadové úpravy s dětským hřištěm 

IO 01 – Přípojka splaškové kanalizace 

IO 02 – Retenční nádrž a přípojka dešťové kanalizace  

IO 03 – Vodoměrná šachta s vodovodní přípojkou 

IO 04 – Přípojka optického kabelu (internet)  

1.3. 

Projektová dokumentace k provedení stavby 

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 

Zpráva geologických a hydrogeologických poměrů  

1.4. 

1.4.1. Parcely dotčené stavbou 

 

 

Parcelní číslo: 539/39 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 2476 

Výměra [m2]: 5 175 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Tab.  1-1 Parcela 539/39 [1] 

 

 

 

Parcelní číslo: 570/9 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 2476 

Výměra [m2]: 388 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Vlastnické právo: CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Obr.  1-1 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-2 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-3 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-4 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-5 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-6 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-7 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-8 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-9 Parcely dotčené stavbou [1] 

Obr.  1-2 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-34 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-35 Parcely dotčené stavbou [1] 
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Parcelní číslo: 539/43 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 2476 

Výměra [m2]: 135 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Tab.  1-2 Parcela 570/9 a 539/43 [1] 

 

1.4.2. Sousedící parcely 

 

 

Parcelní číslo: 539/27 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 2476 

Výměra [m2]: 2 393 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Tab.  1-3 Parcela 539/27 [1] 

 

 

 

 

Parcelní číslo: 539/8 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 341 

Výměra [m2]: 2 253 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: METRANS a.s. 

Tab.  1-4 Parcela 539/8 [1] 

 

Obr.  1-3 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-42 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-43 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-44 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-45 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-46 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-47 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-48 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-49 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-50 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-51 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-52 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-53 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-54 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-55 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-56 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-57 Parcely dotčené stavbou 

[1]Obr.  1-58 Parcely dotčené stavbou 

[1] 

Obr.  1-4 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-74 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-75 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-76 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-77 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-78 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-79 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-80 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-81 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-82 Parcely dotčené stavbou 

 
Obr.  1-83 Parcely dotčené stavbou [1] 

Obr.  1-5 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-106 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-107 Parcely dotčené stavbou 

[1]Obr.  1-108 Parcely dotčené stavbou 

[1] 
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Parcelní číslo: 539/9 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 341 

Výměra [m2]: 640 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: METRANS a.s. 

Tab.  1-5 Parcela 539/9 [1] 

 

 

 

 

Parcelní číslo: 539/14 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 341 

Výměra [m2]: 905 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: METRANS a.s. 

Tab.  1-6 Parcela 539/14 [1] 

 

 

 

 
Obr.  1-8 Parcely dotčené stavbou [1] 

Parcelní číslo: 539/49 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 341 

Výměra [m2]: 2 919 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: METRANS a.s. 

Tab.  1-7 Parcela 539/49 [1] 

 

 

Obr.  1-6 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-110 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-111 Parcely dotčené stavbou 

[1]Obr.  1-112 Parcely dotčené stavbou 

[1] 

 
Obr.  1-113 Parcely dotčené stavbou [1] 

Obr.  1-7 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-114 Parcely dotčené stavbou [1] 

 
Obr.  1-115 Parcely dotčené stavbou 

[1]Obr.  1-116 Parcely dotčené stavbou 

[1] 

 
Obr.  1-117 Parcely dotčené stavbou [1] 
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 Parcelní číslo: 539/15 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 75 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, 

Staré Město, 11000 Praha 1  

Tab.  1-8 Parcela [539/15] 

 

 

 Parcelní číslo: 540/4 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 2476 

Výměra [m2]: 1 217 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Vlastnické právo: CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Tab.  1-9 Parcela 540/4 [1] 

 

 

 

 

Parcelní číslo: 544/76 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 3789 

Výměra [m2]: 597 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: CENTRAL GROUP Háje a.s.  

Tab.  1-10 Parcela 544/76 [1] 

 

Obr.  1-9 Parcely dotčené stavbou [1] 

Obr.  1-10 Parcely dotčené stavbou [1] 

Obr.  1-11 Parcely dotčené stavbou [1] 
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Parcelní číslo: 544/45 

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Horní Měcholupy [732583] 

Číslo LV: 2754 

Výměra [m2]: 476 

Typ parcely: 
Parcela katastru 

nemovitostí 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: 
RDU, a.s., Rybná 716/24, 

Staré Město, 11000 Praha 1  
Tab.  1-11 Parcela 544/45 [1] 

1.5. 

Navrhovaná stavba, objekt bytového domu AB v lokalitě „Javorová čtvrť II“ je situována v 

Praze 15, na pozemcích katastrálního území Horní Měcholupy podél ulice Mantovská. 

Prostor staveniště využívaný pro převážnou část navrhované stavby se nachází v trvalém 

záboru, na pozemku ve vlastnictví investora. 

Stavební činnost bude postupně během výstavby v omezené míře zasahovat i mimo 

prostor hlavního staveniště (deponie zeminy, realizace uličních parkovacích stání, 

dočasný zábor pro skládání materiálu při zásobování stavby).  

Pozemek je dnes nevyužívaný. Povrch pozemku je nezpevněný – zatravněný. Stavební 

pozemek je v mírném svahu směrem k jihu. Na východě navazuje na pozemek stavby 

mohutný umělý terénní val z navezené zeminy. S ohledem na objem zemin, odtěžených 

ze stavební jámy objektu, bude upravený terén v okolí stavby tvořen z velké části 

zpětnými násypy a navážkami. Navazující komunikace jsou zřejmé z koordinační situace a 

výkresu širších dopravních vztahů.  

Mimo vegetační období bude v prostoru staveniště odstraněna náletová zeleň. Projekt 

předpokládá výsadbu nové plnohodnotné zeleně, a také zatravnění částí střech v úrovni 

terénu, proto budou podzemní konstrukce zasypány zeminou v tl. cca 300 mm. Návrh 

výsadby nové zeleně, jejího umístění, druhovosti (travnaté plochy, keře, živé ploty, vysoká 

a doprovodná zeleň, solitérní skupiny), jsou předmětem samostatného projektu sadových 

úprav zájmového území.  

Stavební pozemek se nachází v hlavním městě České republiky – Praze, v městské části a 

katastrálním území Praha 15 – Horní Měcholupy. Stavební pozemek se sestává z parcel 

539/39, 570/9 a 539/43. Pozemek je rovinatý, mírně svažitý jižním směrem. V současné 

době je pozemek veden jako orná půda, ale je nevyužívaný. Dříve sloužil jako zařízení 

staveniště pro první etapu výstavby Javorové čtvrti. 

Dopravní obslužnost pozemku je zabezpečena z ulice hornoměcholupská, která je 

průjezdná a začíná i končí v ulici Hornoměcholupská. Na druhé straně ulice (naproti 

staveništi a budoucím objektům AB), jsou obytné domy z první fáze výstavby (dokončené 

v průběhu let 2014-2016). Na východní straně budovaných objektů se nachází zemní val, 

za kterým je kontejnerové překladiště společnosti METRANS a.s. Na západní straně od 

objektů je nyní volný prostor, ale po dokončení hrubých stavebních prací na objektu AB, 

bude na tomto pozemku (resp. v tomto prostoru), budován stavební objekt C. Na severní 

Obr.  1-12 Parcely dotčené stavbou [1] 
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straně objektu se nyní nachází volná louka, za kterou se nachází obchodní zóna 

s hypermarketem Kaufland a dalšími obchody. Na volné louce, na severní části objektu, 

bude dočasná deponie zeminy (po dohodě a pronájmu od společnosti Metrans a.s.). 

Stavební pozemek je již zasíťován, resp. jsou přivedeny přípojky na jeho hranici. 

1.6. 

Z geologického hlediska je zájmová lokalita, včetně přilehlého okolí, součástí vyšší 

regionální jednotky – Barrandienu. 

 

Zájmová lokalita se z hlediska druhu a stáří skalního podkladu nalézá v prostoru rozhraní 

dvou horninových bloků. Mladší – prvohorní horninový masív reprezentují horniny 

bazálního a spodního ordoviku, zastoupené jílovotopísčitou břidlicí šáreckého souvrství a 

v blízkém okolí rovněž sedimenty s podílem sopečných vyvrženin (vulkanoklastického 

materiálu). 

V místě budoucího výkopu stavební jámy se vyskytují různou měrou zvětralé břidlice 

šáreckého souvrství. Podstatně starší geologický masív je v blízkém okolí zastoupen 

prahorními (svrchnoproterozoickými horninami štěchovické skupiny) prachovci a 

drobovými břidlicemi – sedimenty mořského prostředí. Oba horninové bloky se v okolí 

budoucí stavební jámy stýkají podél významné tektonické poruchy, typu závistského 

přesmyku. 

  

Tato původně liniová dislokace byla později porušena – segmentována četnými příčnými 

tektonickými poruchami. V půdorysu je kontakt obou souvrství poměrně složitě – 

zubovitě (schodovitě) členěný. 

Systémem paralelních poruch nižšího řádu je postižena rovněž základová půda 

předmětné novostavby. 

Kromě tektonického porušení komplikuje místní geologické poměry tzv. fosilní zvětrání. 

Jeho výskyt většinou indikuje přítomnost významných nebo i menších dislokací. 

 

Podle interpretace výsledků nových a archivních průzkumných prací je pro řešenou 

lokalitu významná tektonická porucha, situovaná zhruba severojižním směrem cca 20–30 

m východně od stavebního objektu A–v prostoru pod stávajícím terénním valem. Výskyt 

šáreckých, roubíkovitě odlučných břidlic uvažujeme téměř v celém půdorysu 

zkoumaného pozemku. 

 

Horninový masív popisovaného skalního podkladu v západní polovině zájmového 

pozemku vystupuje téměř k povrchu upraveného terénu. Směrem k východní hranici – k 

terénnímu valu, kvartérní pokryv výrazně nabývá na mocnosti. Při úpatí zemního valu 

dosahují zeminy až 8m mocnosti. Jedná se o zeminy kvartérního pokryvu. Mocnost 

kvartérního pokryvu je proměnlivá zejména pod půdorysem stavebního objektu A, kde v 

příčném řezu, ve směru od západu k východu dosahuje cca 3 - 6m mocnosti. Tato 

disproporce souvisí se zmíněným rozhraním mezi zvětralým a intenzivně zvětralým 

skalním podkladem. Při východním okraji pozemku jeho rozložený povrch podlehl erozi a 

denudaci; následně byla tato terénní deprese vyplněna svahovými sedimenty a svrchu 

překryta sprašovou hlínou. 
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V rámci zkoumané lokality z hlediska mocnosti a plošného rozšíření převažují 

deluviofluviální sedimenty – svahová hlína s polohami přeplavené zeminy. Jedná se o 

světle hnědou a rezavě hnědou zeminu – písčitojílovitou hlínu s podřízenými polohami 

písčitého jílu a hlinitého písku. Charakteristickým znakem svahové hlíny je proměnlivý 

obsah úlomků zvětralé břidlice. 

Směrem k bázi této vrstvy narůstá množství i velikost úlomků (1–15 cm). Zemina místy 

obsahuje i drobné valounky křemene případně až 40cm polohy rezavého hlinitého písku, 

které indikují sediment uložený ve vodním prostředí – přívalovými srážkami. Deluviální 

uloženiny jsou v rámci zkoumaného území zastoupeny ve vrstvě o proměnlivé mocnosti 

mezi 0,5 až 3 m. 

Popisovaná vrstva zeminy je ve východní části pozemku – pod stavebním objektem A 

zakryta polohou sprašové hlíny o mocnosti cca 1-3 m. Jedná se o větrem navátou, 

prachovitou zeminou, následně přeplavenou a částečně přemístěnou přívalovou vodou. 

Při bázi této polohy byla na několika místech ověřena cca 30cm vrstva tmavě hnědé, slabě 

humózní jílovité hlíny (tzv. pohřbený půdní horizont). 

Ve smyslu klasifikace ČSN EN 14668-2 označujeme deluviofluviální zeminy a sprašovou 

hlínu symboly saclSi, clSi (dle již neplatné ČSN 731001 symboly F4 CS, F6 CI). Konzistence 

těchto zemin je úměrná přirozené vlhkosti a je závislá na hloubce uložení a též i 

klimatických poměrech v daném období – není proto konstantní veličinou. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o zeminy s dominantním podílem prachovité frakce, je zemina citlivá na 

převlhčení. 

Ve východní části lokality a v oblasti přilehlé k Mantovské ulici se vyskytuje poloha 

navážky. V prostoru u Mantovské ulice se jedná o místní překopanou zeminu s lokální 

příměsí stavebního odpadu. Navážka zastižená při úpatí terénního valu je zde zastoupena 

zejména šedohnědou, slabě humózní písčitou hlínou, s ojedinělými zlomky ocelového 

odpadu a lokálně výskytem tmavě šedé písčitojílovité hlíny s výrazným podílem organické 

příměsi – zapáchající po rybničním bahně. Původní povrchová vrstva ornice byla v 

souvislosti s přípravou staveniště skryta – odtěžena. 

„PŘEVZATO Z TECHNICKÉ ZPRÁVY-GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY“ [PD] 

1.7. 

Hlavní stavební objekt AB, se sestává ze dvou spojených objektů A a B. Každý objekt má 

půdorysný tvar obdélníku, výškově má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. Objekty 

AB jsou propojené (v podzemních podlažích jsou i průchozí), protínají se v tupém úhlu, a 

výškově jsou odsazené o půl podlaží (1,5 m). Podzemní podlaží tvoří spojitý objekt, který 

půdorysně výrazně vystupuje z obrysu nadzemních podlaží, v nadzemní části se pak nad 

suterénem nachází terasy, zatravněné terasy, přístupové chodníky a částečně také 

veřejná zeleň. 

Příjezd k parkovacím stáním v 1.PP a 2.PP (1S a 2S) je umožněn přes vjezd v 1.PP (1S) 

objektu A, a dále systémem obousměrných vnitřních pojezdových ramp, které výškově 

překonávají vždy půl podlaží – propojují 1.PP (1S) objektu A s 1.PP (1S) objektu B, dále 

vedou do 2. PP (2S) objektu A, a nakonec do 2. PP (2S) objektu B (které je umístěno 

nejníže). 

Přístup do všech podlaží je zajištěn v obou objektech schodišťovým prostorem, kde se 

vždy nachází také výtah. Ve 2.PP (2S) jsou umístěna pouze parkovací stání a sklepy. V 1.PP 
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(1S) jsou umístěna parkovací stání, sklepy, technická místnost pro výměníkovou stanici, 

náhradní zdroj UPS, a kočárkárna objektu A. Celkem se v podzemních podlažích na AB 

nachází 144 volných stání, z toho je 8 stání pro osoby se sníženou pohybovou schopností 

a 15 uzavřených stání. 

Hlavní vstupy do domu jsou dva, do objektu A a do objektu B (oba v úrovni +-0,000). 

Vstup do objektu A se nachází na úrovni mezipodesty (mezi 1.PP a 1.NP), vstup do objektu 

B se nachází v úrovni 1.NP objektu. Ze vstupního prostoru je umožněn přístup vždy 

bezbariérově do 1.NP (a všech dalších podlaží) prokládacím výtahem. V 1.NP se nachází 

úklidové místnosti, technické místnosti slaboproudu (a EPS v objektu A), a kočárkárna 

objektu B. Jinak se v 1.NP vyskytují pouze bytové jednotky, případně nebytový prostor – 

kancelář. Každý byt v 1.NP má terasu, a zatravněnou část terasy či předzahrádku přímo 

na terénu. 

Ve 2.NP a výše se nachází schodišťový prostor a domovní chodba, z které jsou 

zpřístupněny jednotlivé byty. Od tohoto podlaží se v patrech nacházejí jenom bytové 

jednotky, nikoli tedy technické místnosti nebo prostory domovního vybavení. Všechny 

byty v nadzemních patrech 2.NP – 6.NP mají balkóny, ty se střídají nad sebou vždy ob 

jedno patro. 

1.7.1. Stavebně technické řešení 

Půdorysné rozměry objektu A jsou cca 61,25x18,2 m. Půdorysné rozměry objektu B poté 

36,5 x 12,8 m. Oba objekty jsou spojité v suterénu, kde jsou průchozí, od prvního 

nadzemního podlaží jsou již výškově rozděleny a výšku poloviny podlaží.  

Objekt A a jeho horní část směrem k valu, bude založen na velkoplošných pilotách bez 

interakce s podlahovou deskou. Podlahová deska o tloušťce 300 mm je navržena bez 

vnesení zatížení horní stavbou. Objekt B bude založen na plošných základech – základové 

desce o tloušťce 300–550 mm. Základová deska ve 2S (v projektu značeno jako 2.PP) bude 

vyspádováno ve sklonu 1,5% do středových podélných žlabů, které budou zakončeny ve 4 

vysycháních jímkách. 

Hrubá spodní stavba je navržena a bude zhotovena jako vodonepropustná konstrukce, tj. 

bílá vana. 

Nosné konstrukce od 2S (2.PP) až po 2.NP budou zhotoveny výhradně z monolitického 

železobetonu. Železobeton bude ve všech vodorovných konstrukcích a v některých 

svislých konstrukcích, zejména schodišťových stěnách a některých obvodových stěnách i 

od 3.NP, ale ve větší míře budou nahrazeny cihelnými bloky značky Porotherm. Obvodové 

stěny budou PTH 24P+D a vnitřní nosné stěny PTH 25AKU SYM. Stěnky na čelech balkonů 

jsou s otvorem u podlahy budou také zhotoveny ze železobetonu.   

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá se spádem 3% a jako hlavní hydroizolační 

vrstva, je navrženou souvrství dvou asfaltových pásů. Střecha je jak nad objekty A a B, tak 

i nad části suterénu objektu A, na které se nacházejí předzahrádky.  

Fasáda bude zateplena izolačními deskami z minerální vlny zabudovaných v systému 

ETICS.  

Vjezd do stavby je zajištěn z jižní strany objektu A do suterénu, který je průjezdný přes 

dvě výškové úrovně v jednom patře každého z objektů (A i B) z 1S (1.PP) do 2S (2.PP). 

Garáž bude uzavíratelná garážovými vraty.   

Kanalizace dešťová i splašková bude z objektu odváděna v úrovni 1S (1.PP).  
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2.1. 

2.1.1. Název stavby 

Obytný soubor JAVOROVÁ ČTVRŤ II bytový dům AB 

2.1.2. Místo stavby 

Praha; hlavní město Praha 

Praha 15 – Horní Měcholupy; parc. Č.., 539/39, 570/9, 539/43 

2.1.3. Investor 

CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 284 04 831% 

2.1.4. Projektanti 

Vedoucí projektant:   CENTRAL GROUP a.s. Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

    - Nusle 

Projektant části:   CENTRAL GROUP a.s. Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

    - Nusle 

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Šácha (ČKAIT - č.a.: 0000252, obor: IP00) 

Vypracovali:    Ing. Petr Šácha 

Datum zpracování PD:      03/2017 

2.1.5. Kapacita stavby 

Botové jednotky:      1+KK – 64 

        2+KK – 59 

        3+KK – 18  

Celkový počet bytů:      141 

 

Garážová stání pro OA:     144 

Venkovní stání pro OA:     15 

Celkový počet stání pro OA: 159 

2.1.6. Náklady na stavební dílo 

Celková cena stavebního záměru je 234 817 230 Kč  

2.1.7. Termíny 

Termín zahájení stavby:     02. 03. 2020 

Termín ukončení stavby:     31. 12. 2021 

Délka stavby je předběžně stanovena na:   22 měsíců 
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2.2. 

SO 01 – Bytový dům AB 

SO 02 – Dopravní stavby, opěrné zdi, gabionová zeď  

SO 03 – Sadové úpravy s dětským hřištěm 

IO 01 – Přípojka splaškové kanalizace 

IO 02 – Retenční nádrž a přípojka dešťové kanalizace  

IO 03 – Vodovodní přípojka 

IO 04 – Přípojka optického kabelu (internet)  

 

2.2.1. SO 01 – Bytový dům AB 

±0,000 je umístěna ve výšce 288,000 m.n.m. (Bpv). Objekt se dělí na objekt A1, A2 a B pro 

lepší přehlednost při výstavbě. 

- Plocha stavební parcely     8 727 m2 

- Zastavená plocha      2 757 m2 

- Obestavený prostor      32 130 m3 

- Počet bytů       141 

- Plocha obytných podlaží včetně balkonů   8 140 m2   

- Společné prostory      3 580 m2 

- Garážová stání      144  

- Venkovní parkovací stání     15 

- Technické zázemí, kotelna     24 m2  

- Plocha sklepních kójí      530 m2 

2.2.2. SO 02 – Dopravní stavby, opěrné zdi, gabionová zeď 

- Gabionová zeď  68 m 

- Opěrná zeď 1 13,115 m 

- Opěrná zeď 2 10,57 m  

- Venkovní komunikační plochy:  Chodník  426 m2 

      Parkovací stání 189 m2 

      Kontejnerové stání 48 m2 

      Vjezdová rampa 81 m2    

2.2.3. SO 03 – Sadové úpravy s dětským hřištěm 

- Dětské hřiště       203 m2 

- Plocha keřů       803 m2 

- Součet zatravněných ploch     3 994 m2 

2.2.4. IO 01 – Přípojka splaškové kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace délky 10,1m. Bude napojena do stávající splaškové 

kanalizace pro veřejnou potřebu KTH DN 300 v ulici Mantovská a začínat bude v revizní 

šachtě RŠS1. 
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2.2.5. IO 02 – Retenční nádrž a přípojka dešťové kanalizace 

Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech domů, budou odváděny dvěma přípojkami 

dešťové kanalizace, které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace pro veřejnou 

potřebu KT DN 300, která je vedena v ulici Mantovská. Stávající dešťová kanalizace je 

zaústěna do Hostavického potoka a následně do retenční nádrže Slatina. Délka přípojky 

dešťové kanalizace D-1 je 2,6m. Délka přípojky dešťové kanalizace D-2 je 3,15m 

Retenční a vsakovací objekty budou z polypropylenových systémových bloků (Rignofill ST 

od společnosti Frankische. Celkově budou na pozemku 3 vsakovací nádrže o rozměrech 

56 m3, 58 m3 a 20 m3. 

2.2.6. IO 03 – Vodoměrná šachta s vodovodní přípojkou 

V současné době je na pozemku zhotovena vodovodní přípojka z trub LTH DN 100 v délce 

7,00m, ukončená provizorní vodoměrnou šachtou. Nově bude zbudována vodoměrná 

šachta ve vzdálenosti 6,7m od stávající. Stávající šachta bude posléze zcela zrušena. 

Celková délka přípojky bude 13,7 m, Nově realizovaná délka přípojky 6,7m. Vodoměrná 

šachta bude zhotovena z monolitického železobetonu C25/30 - XC2, XA1 s krystalizační 

přísadou XYPEX ADMIX C-1000 (vodostavební beton). Její rozměry budou 4,4m na délku, 

1,6m na šířku a hluboká bude 2,795m. 

2.2.7. IO 04 – Přípojka optického kabelu 

Délka přípojky optického kabelu bude cca 750 m, od optického rozbočovače na ulici 

Hornoměcholupská. Je nutno provést průraz pod komunikací a následně bude optický 

kabel veden výkopem až do rozvodny uvnitř hlavního stavebního objektu.  

Satelitní anténa bude společná pro celý bytový komplex a bude umístěna na střeše 

hlavního stavebního objektu. 

2.3. 

Stavební parcela se nachází v zastavěném území hlavního města Prahy, v městské části 

Praha 15 Horní Měcholupy. Přímo sousedí s ulicí Mantovská na jižní straně, dále 

s obchodní zónou obchodního řetězce Kaufland na severní straně. Z východní strany je 

parcela obklopena protihlukovým valem, za kterým se nachází velké kontejnerové 

překladiště společnosti Metrans a.s. Ze západní strany je naplánována výstavba dalšího 

stavebního objektu. Na území se musí vystavět bytový dům stanoveného tvaru, výšky a 

barevného řešení fasády, který je v charakteru s již vybudovanými objekty na druhé 

straně ulice Mantovská.  

Parcela má rozlohu 8 727 m2. ±0,000 = 280,000 m.n.m Balt po vyrovnání. Terén je mírně 

svažitý.  Dle geologického průzkumu se na staveništi nachází: jílovcovitoprachovitá hlína 

co hloubky cca 30 cm, dále hlína písčitojílovcovitoprachovitá od hloubky 0,3m do hloubky 

0,8m. Od této vrstvy do hloubky 3 m (konec geologického průzkumu) se nachází hlína 

jílovitoprachovitá s obsahem četných úlomků světle šedé břidlice vel. 10 cm, na bázi 

vrstvy vel až 15 cm, celkově charakter štěrkovité hlíny. Podrobněji viz geologická 

dokumentace.  [PD] 

Dopravní systém okolo staveniště je obousměrný v ulici mantovská. Vjezd na staveniště je 

jednosměrný a slouží zároveň jako výjezd ze staveniště. Pro vykládání stavebních 

materiálů pomocí jeřábu, bude zabírána část ulice Mantovská. Dopravní omezení nebude 
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mít na provoz v lokalitě žádný vliv, jelikož se dá dočasný zábor objet souběžnou ulicí. 

Provoz, který bude vyžadovat zásobování staveniště, nezvýší úroveň hluku, smogu ani 

bezpečnostní rizika, jelikož se jedná o ulici přímo sousedící s velmi frekventovanou ulicí 

Hornoměcholupská, po níž jezdí kamionová doprava.  

Materiál a suroviny budou na stavbu dováženy z četných stavebnin, nacházejících se 

v bezprostředním okolí, stejně tak jako společnosti zprostředkovávající odvoz, recyklaci a 

likvidaci odpadu.  

Klimatické podmínky v Praze 15 jsou standartní pro českou republiku. Nejchladnější 

měsíc má průměrnou teplotu -1°C a nejteplejší 20°C. Srážky jsou v souhrnu cca 500mm 

za rok a během zimy nasněží cirka 30cm sněhu.  

2.4. 

2.4.1. Hrubá spodní stavba 

1) Výkaz výměr 

- Výkop        16 300 m3 

- Počet pilot       42 ks 

- Počet pilot (pilotová stěna)     35 ks 

- Celkový objem betonu pilot     326 m3 

- Objem základové desky     910 m3 

- Objem bílé vany suterénu     341 m3 

- Objem stropů suterénu     1 123 m3 

- Objem vnitřních stěn suterénu    387 m3 

- Objem sloupů suterénu      24 m3 

- Plocha hydroizolací      1 502 m2 

 

2) Postup provádění 

Na celém staveništním pozemku bude nejprve ze všeho skryta ornice do tloušťky 30 cm. 

Jelikož je značná část ornice znečištěna, dojde k třídění na vyhovující ornici a na navážku. 

Následně proběhne hloubení stavební jámy v místě hlavního stavebního objektu. 

Zajištění stěn stavební jámy na jižní, západní a severní straně je řešeno svahováním. Na 

východní straně bude řešeno z důvodu přítomnosti zemního valu pilotovou stěnou 

kotvenou dočasnými zemními kotvy. Důvodem použití pilotové stěny je zajištění 

dostatečné tuhosti pažení a minimalizace deformace stěny. Svahování bylo posouzeno 

stabilitním posouzením v typických řezech na základě mechanických vlastností uvedených 

v IGP. Byly určeny sklony 3:1 pro skalní vrstvy a 2,5:1 pro horninové vrstvy. V místě 

rozhraní je umístěna lavička šířky 1 m. Pro stabilitu svahu je nutné vytvořit v 1/3 lavičku 

šířky 1,2 m. Svahování je řešeno jako podklad pro detailnější řešení a předpokládá 

zarovnání povrchu pozemku před prováděním. Při provádění budou ověřeny výškové 

umístění vrstev, zkontrolovány mechanické vlastnosti zemin uvedených v IGP a případně 

bude sklon svahu upraven. Maximální zatížení horní plošiny je 5 kN/m2. 
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Následně budou vyvrtány piloty a do vyhloubených otvorů se osadí armokoše, které se 

zalijí betonem C25/30. Při IGP nebyl zjištěn tlak zemní vody, v případě silných srážek bude 

voda odčerpávána kalovým čerpadlem a odváděna do příkopu směrem k valu. Následně 

bude probíhat výstavba bednění a vázání výztuže základové desky. Základová deska 

z betonu C25/30 bude obohacena o přísadu Xypex, díky čemuž vznikne „bílá vana“, která 

tvoří zároveň hydroizolaci spodní stavby. Stavební objekt A, který je u valu a je zakládán 

na nestabilních horninách, bude založen kombinovaně na pilotách a základové desce. 

Objekt B, který je zakládán na únosnějších horninách, je založen na základové desce. 

Následně se bude bednit druhé podzemní podlaží, jehož obvodové stěny budou tloušťky 

250 mm a vnitřní stěny 220–250 mm. Obvodové konstrukce mají přísadu Xypex (bílá 

vana). Vnitřní sloupy, nad kterými bude již „pouze“ 1PP a předzahrádky, budou z betonu 

C25/30, ostatní železobetonové sloupy budou z betonu C30/37. Po zabetonování, 

vytvrdnutí a odbednění stěn a sloupů, budou práce pokračovat na stropní konstrukci 2PP. 

Strop bude vybedněn systémovým bedněním, vyztužen a vybetonován. Část stropu je 

spádována do vysoušecích kanálků.  

Při realizaci prvního podzemního podlaží bude postupováno obdobně, jako u druhého 

podzemního podlaží. Stropní deska 1PP je v základním rozměru 250 mm. Stropní 

průvlaky mají výšku 400-500 mm.  

Izolace spodní stavby je zajištěna přísadou Xypex, která z betonu vytvoří „bílou vanu“, 

která je sama o sobě hydroizolační. 

Jako izolace vrchní části spodní stavby v místě zelené terasy a nad garážového prostoru 

budou použity natavené modifikované asfaltové kašírovaná pásy SBS Elastek 40 

FIRESTOP a Glastek 40 special mineral. 

3) BOZP 

Okolo stavební jámy budou ve vzdálenosti alespoň 1,5m rozmístěny davové bariéry, které 

zamezí pádu do výkopu z nepozornosti. Celé staveniště bude oploceno, ze strady do ulice 

Mantovská neprůhlednými ploty. 

4) Kontroly a zkušební plánování 

Jakost a kontrola provádění bude probíhat dle standartních postupů a platných norem 

ČSN EN 

Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 

Kontrola strojů a zařízení 

Kontrola materiálu 

Kontrola skladování materiálu 

Kontrola pracovníků 

Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola vytyčení 

Kontrola provedení výkopových prací 

Kontrola polohy vrtné soupravy 
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Kontrola vrtání pilot 

Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 

Kontrola osazení armokošů 

Kontrola čerstvého betonu 

Kontrola betonáže pilot 

Kontrola ošetření betonu 

Kontrola úpravy hlav pilot 

Kontrola figur základových pasů 

Kontrola provedení záporového pažení 

Kontrola provedení torkretu 

Kontrola základové spáry 

Kontrola prostého betonu pod železobetonovými pásy  

Kontrola provedení základové desky 

Kontrola provedení hrubé spodní stavby z bílé vany 

Kontrola hydroizolací spodní stavby 

Kontrola používání materiálů 

Kontrola geodetickým zaměřením 

Kontrola provedení ramp 

Kontrola provedení prostupů 

Kontrola hutnění zpětných zásypů 

Výstupní kontrola 

Kontrola skutečného provedení 

Kontrola statiky spodní konstrukce 

Kontrola sedání spodní stavby 

Kontrola geodetickým zaměřením 

Kontrola provedení izolací 

Kontrola rovinnosti konstrukci 

Zatěžovací zkouška zeminy 

Kontrola zabezpečení BOZP spodní stavby 

5) Složení pracovních čet 

Profese Počet pracovníků 

Betonář 5 

Tesař 10 

Železář 6 

Strojník 4 

Pomocný dělník 4 

Jeřábník 2 
Tab.  2-1 Složení pracovních čet-hrubá spodní stavba 
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6) Mechanizace 

Mechanizace bude standartní pro podobný typ staveb. 

Stroj Počet strojů 

Vrtná souprava na piloty 1 

Autojeřáb 1 

Velký bagr 2 

Malý bagr 1 

Autodomíchávač dle potřeby 1-4 

Betonpumpa 1 

Nákladní automobil 8 

Přepravník pro mechanizaci 1 

Čistič komunikací 1 

Dodávkový vůz 1 

Stacionární jeřáb 2 
Tab.  2-2 Mechanizace-hrubá spodní stavba 

7) Orientační časová rozvaha 

Předpokládaný čas potřebný pro hrubou spodní stavbu je 7 měsíců. 

 

8) Schéma realizace etapy 

 

2.4.2.  

 

 

 

 

 

 

Obr.  2-1 Schéma realizace hrubé spodní stavby [Autor] 
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2.4.3. Hrubá vrchní stavba 

1) Výkaz výměr 

- Železobeton hrubé vrchní stavby    814 m3 

- Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20   1 534 m2 

- Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15   1 534 m2 

- Zdivo POROTHERM 24 P+D      1 190 m2 

- Překlad POROTHERM 7     312 ks 

- Deskové železobetonové stropy    1 911 m3  

 

2) Postup provádění 

Postup provádění zejména železobetonových konstrukcí, bude probíhat následovně: 

Nejprve realizace konstrukcí B, poté A1, a nakonec část A2.  Z té se práce přesunou opět 

na konstrukci B. 

V nadzemních patrech (1.NP a 2.NP) jsou navrženy příčné mezibytové železobetonové 

nosné stěny tl. 220 mm, a rovněž obvodové a podélné železobetonové nosné stěny tl. 220 

mm – tyto stěny jsou opřené o sloupy a stěny v nižších patrech. Betonové stěny jsou v 

dalších patrech (v rozsahu 3.NP – 6.NP) nahrazeny zděnými nosnými stěnami z 

keramických tvárnic Porotherm AKU nebo P+D. V obou objektech AB jsou železobetonové 

stěny zachovány částečně i kolem schodišť (a samozřejmě kolem výtahových šachet) - ty 

pomáhají zajistit prostorovou tuhost objektu proti vodorovnému zatížení. 

Stropní desky nadzemních pater jsou navrženy, jako monolitické železobetonové, téměř v 

celém rozsahu v tl. 200 mm, výjimečné v některých polích v tl. 220-240 mm. Nad 

nejvyšším podlažím 6.NP pod střechou jsou navrženy stropní desky tl. 180 mm (lokálně tl. 

200 mm). 

Schodiště jsou navržena desková železobetonová prefabrikovaná a dispozičně 

dvouramenná. Ramena se ukládají na ozuby monolitické podesty a mezipodesty. Uložení 

na ozuby je navrženo vždy pres gumové podložky tl.10 mm (uložení do vodorovné i svislé 

spáry) zamezující přenosu hluku (např. Belar 0,9). Mezipodesty jsou uloženy do 

betonových sten pomocí vylamovací výztuže (podlahy na nich jsou včetně kročejové 

izolace). Výtahová šachta je vždy navržena železobetonová monolitická dilatovaná od 

okolních konstrukcí – jak sten, tak i stropu a schodišť. Dilatace má tl.20 mm a bude 

vyplněna izolací z PS-desek. Samotná výtahová šachta má stěny tl. 200 mm. 

Obvodové nosné zdivo nadzemních podlaží bude z vetší části vyzděno z keramických 

bloku POROTHERM 24 P+D (s kontaktním zateplovacím systémem na bázi desek z 

minerálních vláken v základní tl. 120 mm). Z části bude obvodové zdivo železobetonové (s 

kontaktním zateplovacím systémem – na bázi minerálních desek v základní tl. 140 mm). 

Železobetonové obvodové stěny budou použity v celém rozsahu 1.NP – 2.NP, a ve vyšších 

podlažích lokálně u schodišť a také jako meziokenní sloupky. 

Nosné i nenosné zdivo je navrženo z cihelných tvarovek POROTHERM WIENERBERGER. 

Pro zděné stěny mezi byty a domovními komunikacemi jsou užity tvarovky POROTHERM 

25 AKU SYM P20(15) na M 10 tl. 250 mm. 
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Obvodové stěny od 3.NP jsou zděny z keramických bloku Porotherm 24 P+D P15 M10 tl. 

240 mm. Ve výkresech tvaru v PD stavebné konstrukční část jsou vyznačeny veškeré 

nosné zděné stěny. Jakékoliv další stěny, bez ohledu na jejich tloušťku, nesmí být 

provedeny dříve než po dosažení pevnosti betonových stropu, na které jsou zděny a jejich 

odstojkování. 

Cihly se ve stěně nebo pilíři musí zdít na vazbu s převázáním min. 95 mm. Při napojování 

vnitřních nosných sten mezi sebou nebo na vnější stenu se cihly v každé druhé spáre 

zavážou do obvodové stěny, svislou spáru je nutné promaltovat. Je potřeba v maximální 

možné míre využívat systémové řešení krajů a rohů stěn s celými cihlami (vč. zmenšených 

formátu) od výrobce. Svislá spára u řezaných cihel musí být vždy promaltována. Volné 

kraje nosných stěn musí být provedeny celými cihlami nebo cihlami s neporušeným 

krajem (stěnkou), aby nedošlo k drcení zdiva – všechny kusy musí být neporušené – to 

platí bezvýhradné zejména pro poslední radu cihel pod stropem/obvodovým 

věncem/překladem. U obvodového zdiva je zcela vyloučené jakékoli vykonzolování mimo 

stropní desku – zdivo musí být vždy podepřeno v celé své šířce. Výjimkou je založení zdiva 

ve 3.NP (přechodové podlaží žb-zdivo), kde je povoleno vykonzolování zdiva o 20 mm 

před hranu stropní desky nad 2.NP. 

Zdící prvky se ukládají do malty nanesené v celé šířce zdiva, maltování v pruzích není 

možné, neboť snižuje pevnost zdiva. Kontroluje se vodorovnost horního okraje zdiva a 

rovinnost líce zdiva. Tvárnice s perem a drážkou se kladou na sraz nebo co nejblíže k 

sobě. Tvárnice s maltovou kapsou se kladou vedle sebe tak, aby mezera mezi nimi nebyla 

vetší než 10 mm. Maltová kapsa musí být vyplněna zdící maltou ihned při zední. Pokud při 

zední vzniknou mezi tvárnicemi vetší mezery (než 5 mm), či jiná vadná místa, musí být 

vyplněna zdící maltou ihned při zední. 

Z akustických důvodu bude vnitřní nosné zdivo (PTH 25 AKU SYM) zděno na asfaltovém 

pásu s nosnou vložkou tl. 3,5 mm, na zdivo pod strop bude uložen stejný asf. pás. Tyto 

asfaltové pásy musí mít min. šířku jako je tl. zdiva (horní asf. pás max. přesah do 10 mm) 

– nikdy nesmí být užší, než je šířka cihelného bloku! Stavba musí zajistit, aby během 

stavby nebyly asf. pásy vystaveny přímému slunci, nebo jinému zdroji tepla, v jehož 

důsledku by došlo k roztavení asfaltu a jeho úplnému zatlačení do dutin cihelných bloku – 

pak by vkládání asf. pásu ztratilo význam. 

Zděné mezi bytové stěny a stěny mezi chodbou a bytem jsou vyzděny z cihel 

POROTHERM 25 AKU SYM tl. 250 mm. Aku stěny je nutné provádět dle technologických 

pokynu výrobce WINERBERGER. PTH 25 AKU SYM bude vyzděno na maltu s objemovou 

hmotností min. 1750 kg/m3. Veškeré tyto mezibytové stěny budou při kontaktu s fasádou 

protaženy až v vnějšímu líci obvodového zdiva, dle detailu 08. Jsou-li nenosné, nebudou 

dozděny ke stropu a spára min. 20 mm bude vyplněna s ohledem na požární bezpečnost 

(těžkou min. vatou min. 80-100 kg/m3). Styčné spáry (maltové kapsy) mezi 

železobetonovými stěnami a bloky AKU SYM je nutné vyplnit těžkou maltou. Poslední 

vrstvu nenosného AKU SYM zdiva, u kterého je problematické promaltování kapes pod 

stropem, vyzdít z cihel POROTHERM 25 AKU Z, připadne jednostranně vyřezanou cihlu 

vyplnit těžkou maltou. PTH 25 AKU SYM budou založeny na asfaltovém pásu tl. 3,5 mm 

přesahující min. 25 mm. 

Spára mezi poslední vrstvou zdiva (24 P+D) a stropem či průvlakem bude během 

vyzdívání poslední vrstvy vyplněna maltou, bude tedy provedena tzv. „natvrdo“. U tenkých 
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příček (do tl. 17,5 P+D) bude spára pod stropem vyplněna montážní pěnou až před 

prováděním omítek, vynechaná mezera musí odpovídat očekávaným průhybům při 

dotvarování. 

V nosném zdivu není možné provádět jakékoli drážky a niky. Případné výjimky nejsou 

možné bez předchozí konzultace se statikem v rámci AD a následného písemného 

souhlasu. 

V průběhu realizace vyšších pater hrubé vrchní stavby započne osazování oken a dveří ve 

spodní stavbě a v dolních patrech vrchní stavby.  

3) BOZP 

Bezpečnost při provádění hrubé vrchní stavby bude zajištěna při realizaci systémovými 

držáky zábradlí („koni“) a systémových zábradelních dílců. Do okenních a dveřních otvorů 

budou natlučena prkna, která zvednou hranu zábradlí do výšky 1,2m. U dveřních otvorů 

budou prkna natlučena ve třech výškách, čímž se zamezí průchodu otvorem. Při 

provádění v nezajištěném prostoru budou pracovníci ukotveni na „šibenici“ a ve 

vymezovacím postroji. Všechny prostupy, musí být zakryty a označeny, aby nemohlo dojít 

k propadnutí pracovníků. V průběhu výstavby bude postavena schodišťová věž, pro 

přístup k oběma objektům.  

4) Kontroly a zkušební plánování 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola strojů a strojních zařízení 

Kontrola dokončení hrubé spodní stavby 

Kontrola vstupních materiálu 

Mezioperační kontroly 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola používání ochranných pomůcek a BOZP 

Kontrola připravenosti konstrukce 

Kontrola správné manipulace s prvky na jeřábu 

Kontrola bednění 

Kontrola geometrie výztuže 

Kontrola zdění 

Kontrola betonáže 

Kontrola napojování konstrukcí 

Kontrola dodržování technologické kázně 

Kontrola geodetické přesnosti 

Kontrola usazení schodiště 

Kontrola promaltování kapes styčných spár 
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Kontrola zapravení otvorů po spínacích kotvách 

Kontroly vstupního betonu 

Kontrola čistoty staveniště 

Kontrola nakládání s odpady 

Kontrola usazení dveří a oken 

Kontrola smršťovacích pásů 

Výstupní kontroly 

Kontrola statiky objektu 

Kontrola celkových rovinností 

Kontrola geodetického zaměření 

 

5) Složení pracovních čet 

Profese Počet pracovníků 

Betonář 8 

Tesař 12 

Železář 8 

Strojník 4 

Pomocný dělník 4 

Stavební technik 4 

Jeřábník 2 

Zedník 16 
Tab.  2-3 Složení pracovních čet-hrubá stavba 

6) Mechanizace 

Mechanizace bude standartní pro podobný typ staveb. 

Stroj Počet strojů 

Stacionární jeřáb 2 

Autodomíchávač dle potřeby 1-7 

Betonpumpa 1 

Nákladní automobil 2 

Čistič komunikací 1 

Dodávkový vůz 1 

Silo na maltu 2 
Tab.  2-4 Mechanizace-hrubá stavba 

7) Orientační časová rozvaha 

Předpokládaný čas potřebný pro hrubou vrchní stavbu je 7 měsíců. 
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8) Schéma realizace etapy 

 

Obr.  2-2 Schéma realizace hrubé vrchní stavby [Autor] 
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2.4.4. Zastřešení 

1) Výkaz výměr 

- Plocha parozábrany      1 585 m2 

- Objem tepelné izolace a spádových klínů   483 m3 

- Plocha souvrství hydroizolace    1 585 m2 

2) Postup provádění 

Všechny střešní pláště (včetně nosné vrstvy) vyhoví tepelně – technickým požadavkům 

ČSN 73 0540–2. Nepochozí plochá střecha je jednoplášťová s hydroizolačním souvrstvím 

na bázi dvou SBS modifikovaných asfaltových pásu s klasickým pořadím vrstev. Skladba je 

kotvena do stropní desky. Na asfaltovém pásu (parozábraně) je spádová a tepelně 

izolační vrstva z dílců z expandovaného polystyrénu EPS 100 S STABIL ve spádu 3% dle 

výkresu (180 mm /deska u vtoku). 

Na desku se nejprve nanese penetrační nátěr, na který se nataví parozábrana DEKBIT AL 

S40. Na tu přijdou přesně dle kladečského plánu naskládat desky tepelné izolace a 

spádových klínů, s tím že nejmenší tloušťka izolace u vtoku bude 180 mm. Jako hlavní 

hydroizolace bude užito hydroizolační souvrství 2x SBS modifikovaný asfaltový pás 

Elastek 40 FIRESTOP a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Střechy obou objektů budou 

odvodněny vnitřními vpustěmi a potrubím. 

Po vytažení parozábrany na střechu budou demontovány statické jeřáby. 

3) BOZP 

V době realizace střechy bude okolo střechy lešení, ze kterého bude prováděno kontaktní 

zateplování fasády. Mimo to bude na střeše instalován záchytný kotevní systém, ke 

kterému se pracovníci přikotví lanem a vymezovacím postrojem v momentě, kdy budou 

pracovat blíže, než 1,5m od okraje střechy. 

4) Kontroly a zkušební plánování 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola vstupního materiálu 

Kontrola dokladů a oprávnění pracovníků 

Kontrola strojů 

Mezioperační kontroly 

Kontrola skladování 

Kontrola strojů, nářadí a pracovních pomůcek 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola osobních ochranných pomůcek 

Kontrola manipulace s břemenem 

Kontrola podkladu 
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Kontrola penetračního nátěru 

Kontrola provedení střešních vtoků 

Kontrola provedení parozábrany 

Kontrola položení tepelné izolace 

Kontrola položení spádových klínů 

Kontrola provedení kotvení 

Kontrola zateplení atiky 

Kontrola kotvení atiky 

Kontrola spádu atiky 

Kontrola provedení hydroizolace 

Kontrola provedení pojistných přepadů a střešních vtoků 

Kontrola při přerušení prací 

Výstupní kontroly 

Zkouška těsnosti hydroizolace 

Optická zkouška 

Kontrola spádu střechy 

Kontrola uklizení pracoviště 

5) Složení pracovních čet 

Profese Počet pracovníků 

Izolatér  6 

Pomocný dělník 4 

Stavební technik 2 

Jeřábník 2 

Zámečník 2 

Klempíř 4 

Betonář 4 

Železář 2 

Tesař 4 

Zedník 2 
Tab.  2-5 Složení pracovních čet-zastřešení 

6) Mechanizace 

Mechanizace bude standartní pro podobný typ staveb. 

Stroj Počet strojů 

Stacionární jeřáb 2 

Autodomíchávač dle potřeby 1-7 

Nákladní automobil 2 

Čistič komunikací 1 

Dodávkový vůz 1 
Tab.  2-6 Mechanizace-zastřešení 
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7) Orientační časová rozvaha 

Předpokládaný čas potřebný pro zastřešení stavby je 2 měsíce. 
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2.4.5. Práce vnitřní a dokončovací 

1) Výkaz výměr 

- Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D   8,21 m2 

- Zdivo POROTHERM 17,5 P+D   339 m2 

- Zdivo POROTHERM 11,5 P+D    5 000 m2 

- Zdivo POROTHERM 11,5 AKU   245 m2 

- Zdivo POROTHERM 8 P+D    36 m2 

- Přizdívka YTONG 150 mm    350 m2 

- Přizdívka YTONG 100 mm    550 m2 

- Přizdívka YTONG 50 mm    80 m2 

- Podhled SDK      1 600 m2 

- Předstěna SDK     1 000 m2 

- Omítky stropů     7 950 m2 

- Omítky zdiva pod obklady    2 640 m2 

- Omítky zdiva jádro + štuk    21 090 m2 

- Malba stropů 2x     12 060 m2 

- Malba stěn 2x      26 000 m2  

2) Postup provádění  

Již při realizaci hrubé vrchní stavby musí dojít k dostatečnému zásobení (ponechání) 

příčkovek na každém patře, před realizací stropu, resp. před zaklopením bedněním, 

dodatečné zásobování příčkovkami do pater by bylo časově náročné a pracné, přesto 

možné přes montážní plošinu v montážním otvoru. Jako montážní otvor bude sloužit 

okenní otvor naproti schodišti v objektu B (v každém patře) a okno s vynechanou 

vyzdívkou parapetu v krajním bytě objektu A1 nad venkovní terasou. Zdění příček se bude 

provádět současně na dílčích prvcích stavebního objektu SO01 (A1 A2 i B) současně, dle 

dokončených konstrukcí. 

Pro provádění zděných příček platí stejná pravidla provádění, jako pro provádění nosných 

zděných stěn. Minimální přesah bloků (vodorovná vzdálenost styčných spár) je 95 mm. 

Tloušťka ložné spáry je 12 mm s maximální možnou odchylkou ±3 mm. Ve všech 

stavebních otvorech (dveřích), budou směrem do otvoru zásadně použity pouze originální 

stěnky cihel. V případě, že se bude muset zkrátit cihelný blok, bude zkrácen na druhé 

straně a spojen natupo k dalšímu bloku, se spárou minimálně 2 cm a přes ocelový pásek. 

Všude tam, kde se příčky napojují na svislé nosné konstrukce na tupo, bude do každé 

druhé ložné spáry vložen ocelový pásek v hloubce alespoň 75 mm, který bude následně 

zamaltován a přitížen další řadou cihelných bloků. Na konci směřujícím do nosné stěny 

dojde k jeho přikotvení pomocí hmoždinky a vrutu do předvrtaného a očištěného otvoru. 

Překlady nad stavebními otvory budou ukládány s přesahem alespoň 125 mm (dále se 

uložení zvětšuje, dle TP výrobce u rozpětí nad 1 750 mm) do maltového lože. V místech, 

kde nevychází skladebná výška, musí být podélně říznuty všechny bloky v dané stěně. 

Celková výška příčky bude o 3–5 cm nižší, než je výška podlaží (pod stropem musí 

vzniknout volný prostor) a to z důvodů dotvarování železobetonové konstrukce. Po 

vyzdění příček v dalším nadzemním podlaží (a zatížením stálým zatížením od příček) 
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dojde k dopěnování mezery mezi příčkou a stropem pomocí vysoko expanzní 

polyuretanové pěny, která se následně zařízne. Díky omítníkům nebude toto místo 

vykazovat zhoršené vlastnosti. Zdění příček musí být v souladu s technologickým 

předpisem výrobce. Po vyzdění příček, budou osazeny do nosných stěn ocelové rámové 

zárubně, které budou zakotveny do nosné konstrukce. Volná prostor mezi zárubněmi a 

stěnou se zabetonuje. Po zabetonování zárubní se zárubně rozepřou, aby je tlak betonu 

nezkřivil a bude do celé části patra zakázán vstup, aby rozpěry nikdo nevyndával.  

 V závislosti na dokončení příček, budou nastupovat další profese, zejména vodaři a 

elektrikáři. Poté co si v místnosti provedou řezání do zdiva budou osazena okna 

v místnosti (resp. po dokončení patra části stavebního objektu). V této fázi musí být 

prováděny a kontrolovány požární ucpávky v šachtách a u stropů protipožárních příček, 

následně může dojít k jejich zazdění, nebo zakrytí. 

Při provádění drážek pro hrubé rozvody bude vždy použit drážkovač a zdivo nebude 

sekáno. Po osazení prvků budou drážky zaházeny „nahrubo“ stavební maltou a následně 

zapraveny jádrovou omítkou při realizaci omítek. Při provádění drážek se nebude 

v žádném případě řezat do mezi bytových stěn z PTH 25 AKU SYM, kromě místa uložení 

krabiček elektrických zásuvek. Elektrické kabely k nim se budou táhnout ploché a ke stěně 

budou přisponkovány. Kabely budou zásadně vždy vedeny pouze v elektro zóně (do 30 

cm nad budoucí čistou podlahou, nebo 30 cm pod stropem). Do ostatních konstrukcí 

z AKU cihelných bloků se bude řezat pouze v nejnutnějších případech, kdy nejde vyřešit 

jinak (např. kuchyňský odpad veden skrze jeden otvor v AKU stěně a veden v předstěně 

v koupelně apod.).   

Po vyzdění a realizaci hrubých rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a el. rozvodů, a 

všech ostatních kabelových rozvodů (zabezpečovací zařízení, domovní telefon, optické a 

LAN kabely pro internet), bude následovat realizace omítek. Nejprve jádrová omítka 

stříkáním a po dostatečném zaschnutí i štuková vrstva. V místech, kde jsou v koupelnách 

navrženy předstěny, dojde k nástřiku pouze jádrové omítky, před kterou přijde vyzdít 

předstěna z tvarovek Ytong, na kterou přijde v další části realizace keramický obklad. Při 

realizaci omítek budou používány omítníky, dle technologického předpisu výrobce 

omítkových směsí. Rohy ve stavebních otvorech se vyztuží hrubou výztužnou tkaninou 

(perlinkou). Případné větší rozměry stavebních otvorů budou redukovány pomocí 

lepeného extrudovaného polystyrenu.   

Vany se nainstalují do koupelen po dozdění ytongových předstěn a dozdí se ze stejných 

tvárnic vanovými přizdívkami. Příčkovky Ytong budou do pater umístěny skrze montážní 

otvory a přes plošinu před osazením oken v daném patře.  

Po dokončení omítek a jejich dostatečném zaschnutí, budou instalovány sádrokartonové 

podhledy (zejména v koupelnách, chodbové sádrokartonové konstrukce se budou 

realizovat až na závěr dokončovacích prací, aby nedošlo k jejich poškození). 

Ve stejné době, kdy budou realizovány sádrokartonové podhledy v koupelnách, budou 

v podlahách provedeny rozvody topení a příprava pro osazení těles na stěny.  

Následně budou v bytech prováděny podlahové konstrukce. Kromě vstupní haly objektu 

A, kde je tloušťka podlahy 100 mm, mají všechny ostatní nadzemní podlaží skladbu 

podlahy 130 mm. Skladbu podlah tvoří nášlapná vrstva dle jednotlivých místností, 

anhydritová mazanina na deskách z expandovaného polystyrenu (použije se speciální 
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podlahový polystyren, ne fasádní!) Anhydritová mazanina bude od svislých konstrukcí a 

ve dveřních otvorech, dilatována páskami Ethafoam a od expandovaných 

polystyrenových desek do podlah polyetylénovou separační fólií minimální tloušťky 

0,2 mm. Folie budou k sobě svařeny, nebo přilepeny. Od mazaniny budou oddilatovány i 

zárubně a prvky TZB prostupující konstrukcí.  Na ramenech schodišť je pouze nalepena 

keramická dlažba a oddilatováno je pomocí belaru celé rameno. Na mezipodestách 

schodišť je celková tloušťka skladby podlahy 70 mm s kročejovou izolací. Dilatace dlažeb 

na domovních komunikacích v prazích dveřních otvorů budou řešeny hliníkovými 

dilatačními profily. Ve vlhkých prostorách (koupelny, úklidové komory) budou součástí 

skladby hydroizolační stěrky, jako pojistné hydroizolace. 

Podlahy v 1S a 2S (značeno jako 1. PP a 2.PP) budou nataženy bezespárovou povlakovou 

stěrkovou podlahovinou šedé barvy, pro použití v podzemních garážích s intenzivním 

pojezdem osobních vozů a s funkcí hydroizolační membrány. Sokl v podzemních patrech 

bude na všech svislých konstrukcích 150 mm. 

Dále bude probíhat obkládání koupelen dlaždičkami a výmalba. Nakonec proběhne 

v bytech osazením prvků sanity (krom van, které se instalují ihned po dokončení předstěn 

z ytongu). Místnosti se následně vymalují. Dále se osadí obložkové zárubně a dveře. 

Malby v suterénních podlažích mohou být provedeny po dokončení rozvodů VZT, 

kanalizace a osazení vraty a dveřmi, aby konstrukce byla chráněna proti povětrnostním 

vlivům.  

Nakonec bude probíhat realizace sádrokartonových konstrukcí ve zbytku objektu, tj. na 

chodbách a ve společných prostorách.  

Po dokončení hrubé vrchní stavby, mohou započítat práce na vnějším plášti budov, které 

se zateplí tepelně izolačním systémem ETICS. Spodní stavba nebude zateplena. Od části 

soklu bude vnější plášť obou objektů zateplen. Nejprve v místě soklu, soklovými deskami 

perimetr a následně minerálními deskami ISOVER TF PROFI v tloušťkách 140 mm pro 

zateplení železobetonových obvodových konstrukcí a 120 mm pro obvodové konstrukce 

ze zdiva PTH 24 P+D. Skladba systému bude kompozitní systém se skladbou 

deklarovanou výrobcem WEBER TERRANOVA. Desky budou lepeny lepidlem na buchty a 

rámeček a následně mechanicky kotveny do nosné konstrukce pomocí předepsaných 

kotev. Minimální množství kotev bude 6 kusů na m2. Kotvy budou následně přetaženy 

malou vrstvou lepidla (stěrkové hmoty). Dále bude provedeno stěrkování fasády a 

osazení výztužné tkaniny, rohových a koutových profilů, APU lišt a okapnic. Všechna 

výztužná tkanina bude zastěrkována. V tomto bodě bude též probíhat celková rovinnost 

stěrky, která se případně zbrousí, nebo zvýší její mocnost. Následně bude proveden 

penetrační nátěr a nanesena a zatočena finální omítka Weber.PAS EXTRACLEAN se 

zrnitostí 2 mm. Rámy oken budou tepelně chráněny tak, že se přetáhnou izolantem o 

40 mm.  

Po dokončení zateplovacího systému budou osazena zábradlí a ostatní zámečnické a 

klempířské prvky. Dále bude zhotovena dlažba na balkonech a v prvním nadzemním 

podlaží předzahrádky.  

Po dokončení prací na fasádě objektu a sundání lešení (v dané části objektu), budou 

probíhat finální terénní úpravy a vstupy do objektů. (Vše bude zakončeno sadovými 

úpravami). 
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Po odstranění jeřábů (tj. po realizaci parozábrany na střeše) budou do výtahových šachet 

objektu A i B nainstalovány stavební výtahy, pro převoz materiálů ze suterénu, kde budou 

skladovány do jednotlivých podlaží. Vnitřní stavební výtahy budou demontovány až po 

vyvezení všech obkladů a dlažeb, prvků sanity  

3) BOZP 

V celém průběhu stavební činnosti i ve fázi jejích přípravných prací musí být všemi 

pracovníky stavby důsledně dodržována všechna opatření a zákonné předpisy k zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi. Po celou dobu výstavby bytového 

domu bude na staveništi zajištěn odborný stavební dozor a dodržován bezpečnostní 

režim vstupu na staveniště. Staveniště bude oploceno, osvětleno, stavební jáma zajištěna. 

Výběr z dotčených norem dotýkajících se problematiky bezpečnosti práce: zákon c. 

183/2006 Sb. Stavební zákon; zákon c. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení vlády c. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky; nařízení vlády c. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády c. 523/2002 Sb. a nařízení 

vlády c. 441/2004 Sb.; nařízení vlády c. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace 

práce a pracovních postupu, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky; nařízení vlády c. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 

organizace práce a pracovních postupu, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v 

lese a na pracovištích obdobného charakteru; nařízení vlády c. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí; nařízení vlády c. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí; nařízení vlády c. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánu a 

institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; nařízení vlády c. 

495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředku; nařízení 

vlády c 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a zákon c.262/2006 Sb. - zákoník práce. 

4)  Kontroly a zkušební plánování 

Pro každou jednotlivou pracovní činnost profesí musí být vytvořen samostatný kontrolní a 

zkušební plán, který ovšem bude obsahovat zhruba následující kontrolní činnosti. Pro 

různé profesní činnosti a práce se může a bude lišit. 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola vstupního materiálu 

Kontrola dokladů a oprávnění pracovníků 

Kontrola strojů 
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Mezioperační kontroly 

Kontrola skladování 

Kontrola strojů, nářadí a pracovních pomůcek 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola osobních ochranných pomůcek 

Kontrola manipulace s břemenem 

Kontrola podkladu 

Kontrola provedení pohledových vrstev 

Kontrola spár 

Kontrola šarží materiálu pro každý jeden byt/společný prostor 

Kontrola při přerušení prací 

Výstupní kontroly 

Optická zkouška 

Kontrola uklizení pracoviště 

Kontrola rovinnosti 

Kontrola funkčnosti 

Kontrola správného provedení 

5) Složení pracovních čet 

Profese Počet pracovníků 

Zedník 20 

Izolatér 16 

Topenář 6 

Strojník 4 

Pomocný dělník 10 

Stavební technik 4 

Jeřábník 2 

Vzduchotechnik 6 

Instalatér 7 

Elektrikář 10 

Omítkář 10 

Sádrokartonář 8 

Podlahář 6 

Obkladač 6 

Zámečník 6 

Klempíř 6 

Lešenář 8 

Pokrývač 4 
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Slaboproudař 4 

Malíř 12 

Požárník 2 

Truhlář 5 

Fasádník 8 

Topenář 4 
Tab.  2-7 Složení pracovních čet-práce vnitřní a dokončovací 

6) Mechanizace 

Mechanizace bude standartní pro podobný typ staveb. 

Stroj Počet strojů 

Stacionární jeřáb 2 

Nákladní automobil 2 

Čistič komunikací 1 

Dodávkový vůz 1 

Silo na maltu 2 

Silo na omítku 2 

Autojeřáb 1 
Tab.  2-8 Mechanizace-práce vnitřní a dokončovací 

7) Orientační časová rozvaha 

Předpokládaný čas potřebný pro práce vnitřní a dokončovací je 12 měsíců. 

8) Schéma realizace etapy 

 
Obr.  2-3 Schéma realizace vnitřních a dokončovacích prací [Autor úpravou z PD] 
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Situace stavby s bližšími dopravními vztahy je obsažena v příloze číslo: 3.1 Bližší dopravní 

vztahy 

3.1. 

Stavební pozemek se nachází v hlavním městě České republiky – Praze, v městské části a 

katastrálním území Praha 15 – Horní Měcholupy. Stavební pozemek se sestává z parcel 

539/39, 570/9 a 539/43. Pozemek je rovinatý, mírně svažitý jižním směrem.  

Vjezd na staveniště bude z ulice Mantovská, bránou v oplocení, později po pokročení 

prací se bude pro zásobování vjíždět buď do objektu, nebo k němu další branou 

umístěnou před vjezdem do objektu (vjezd do garáží).  

Za objektem, směrem k marketu Kaufland budou v oplocení dvě vjezdové brány, které 

budou sloužit pro průjezd na dočasnou deponii zeminy. 

Ulice Mantovská je místní komunikací obsluhující blok domů Javorové čtvrti. Je průjezdná 

a oba její konce se napojují do ulice Hornoměcholupská, což je silnice II. třídy. Ulice 

Hornoměcholupská je spojnice mezi ulicí Průmyslovou (Pražská jižní spojka s napojením 

na okruh a dálnici D11) a ulicí Novopetrovickou, která pokračuje jako ulice Františka 

Diviše směrem k silnici číslo 2 na ulici Kutnohorská, případně v druhém směru jako ulice 

opatovská směrem k dálnici D1.  

3.2. 

Vybrané dopravní trasy, jsou vybrány jako nejčastější, nebo takové, které mají zásadní vliv 

na provedení, resp. zásobování stavby. Řešeny jsou následující trasy: 

1. Odvoz přebytečné zeminy 

2. Doprava čerstvého betonu 

3. Návoz bednění 

4. Návoz výztuže 

5. Doprava stacionárních jeřábů 

6. Doprava ze stavebnin 

7. Odvoz odpadů 

8. Doprava strojů pro zemní práce 

Doprava nadměrných nákladů není řešena (doprava vrtné soupravy atp.), jelikož na tuto 

dopravu bude najata specializovaná firma, potažmo sám subdodavatel, který bude 

pilotáž provádět si zajistí dopravu stroje na místo. Společnost provádějící dopravu 

nadměrného nákladu, bude muset disponovat stálým povolením od Ministerstva 

Dopravy k přepravě nadměrných nákladů a musí při přepravě zajistit všechna opatření 

popsaná v zákoně č. 48/2016 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Všechny 

požadavky na dopravu, které bude muset subdodavatel zajistit, budou specifikovány v 

SoD se subdodavatelem. 

Ulice Hornoměcholupská je páteřní komunikace se šířkou přes 10 m, ulice Mantovská má 

následně šířku 7 m.  
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V okolí staveniště je hustý provoz kamionové dopravy, jelikož přes ochranný akustický val, 

který se staveništěm sousedí, se nachází překladiště lodních kontejnerů společnosti 

Metrans a.s. a celní sklady. Provoz stavby tedy ovlivní pouze situaci v ulici Mantovská, 

která je ovšem průjezdnou, a i při nutném uzavření části ulice v okolí staveniště se dá 

pohodlně projet druhou stranou, nebo propojovací ulicí, kterou je ulice Modenská. 

Celkové zdržení v zástavbě při použití objízdné trasy je v řádech jednotek vteřin. 

Pro posouzení průjezdnosti, je použita následující tabulka z dokumentu Vlečné křivky pro 

ověřování průjezdnosti směrových prvků na pozemních komunikacích, vydaná 

ministerstvem dopravy. Případně konkrétní rozměry určených vozidel.  

 

Druh vozidla 

Vnější rozměry 

Délka Rozvor 

Převisy 

Šířka Výška 

Obrysový 

poloměr 

zatáčení 

vnější 
Vpředu Vzadu 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Nákladní automobil 3 

nápravy 
10,10 5,30 1,48 3,32 2,50 3,80 10,05 

Přívěsová souprava 18,71 5,287 1,50 2,92 2,50 4,00 10,30 

Návěsová souprava 16,50    2,55 4,00 12,50 

Dodávka 6,89 3,95 0,96 1,98 2,17 2,70 7,35 

Osobní automobil 4,74 2,70 0,94 1,10 1,76 1,51 5,85 
Tab.  3-1 Geometrické charakteristiky směrodatných vozidel a zákonné maximální hodnoty [17] 

 

3.2.1. Odvoz přebytečné zeminy 

Výchozí místo: ulice Mantovská 

 Praha 10, Horní Měcholupy, 

 Praha; 109 00 

Cílové místo: Firma svoboda deponie Strašnice 

 V Korytech 3136/73,  

 Strašnice; 100 00 

Délka trasy: 7,1 km 

Předpokládaný čas cesty:  15 minut 

Vozidlo:  Tatra T815-třístranný sklápěč 
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Obr.  3-1 Odvoz přebytečné zeminy [2] 

Ze stavby v ulici Mantovská vyjede Tatra T815 naložená přebytečnou zeminou. Na 

křižovatce odbočí doprava na ulici Hornoměcholupská a pojede rovně přes semafor 

k zájmovému bodu 1.1, kterým je podjezd a kruhový objezd na ulici hornoměcholupská. 

Na kruhovém objezdu pojede rovně (1. výjezdem) a bude pokračovat rovně, přes kruhový 

objezd 1.2, až na křižovatku ulic Průmyslová a Švehlova, která tvoří zájmový bod 1.3, kde 

odbočí doleva na ulici Švehlova. Na konci ulice Švehlova bude muset odbočit doprava pod 

viadukt (zájmový bod 1.4), kde je podjezdná výška stanovená značkou 3,3 m, který Tatra 

T815 splní a hned za ním odbočí doleva na Jižní spojku. Z jižní spojky sjede výjezdem na 

Centrum Strašnice (zájmový bod 1.5), kam je povolen vjezd nákladním automobilům do 

výšky 3,9 m. Ze sjezdu odbočí doprava do ulice V Korytech (zájmový bod 1.6), kde je již po 

levé straně za obchodním domem Lidl vjezd do areálu, kde se bude zemina deponovat. 

Celkem bude pro odvoz veškeré přebytečné zeminy absolvovat 683 cest.  

Ozn. Popis zájmového bodu 

Vlastnost 

zájmového 

bodu 

Vlastnost 

dopravního 

prostředku 

Vyhoví 

[Ano/Ne] 

1.1 Křižovatka Hornoměcholupská R≥16 m R=10,05 m Ano 

1.2 Kruhový objezd k Měcholupům R≥16 m R=10,05 m Ano 

1.3 Křižovatka Švehlova-Průmyslová R≥16 m R=10,05 m Ano 

1.4 Podjezd + křižovatka na Jižní spojku 
R=12 m 

H=3,3 m 

R=10,05 m 

H=3,3 m  
Ano 

1.5 Sjezd Centrum Strašnice R≥16 m R=10,05 m Ano 

1.6 Křižovatka v Korytech R≥16 m R=10,05 m Ano 
Tab.  3-2 Zájmové body při trase odvozu přebytečné zeminy 
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Bod zájmu 1.3 je křižovatka ulic Švehlova a průmyslová, která je řízena semaforem. 

Poloměr oblouku je větší než 16 m a nákladní automobil bez obtíží projede. 

 

Druhým rizikovým místem trasy je bod zájmu 1.4, sjezd z ulice Švehlova a napojení na 

Jižní Spojku, kde se podjíždí viadukt s podjezdným profilem max 3,3 m. Ten Tatra T815 

splňuje.  

Obr.  3-3 Bod zájmu 1.3 [2] Obr.  3-2 Bod zájmu 1.3 [2] 

Obr.  3-6 Bod zájmu 1.3 [2] 

Obr.  3-4 Bod zájmu 1.4 [2] Obr.  3-5 Bod zájmu 1.4 [2] 
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3.2.2. Doprava čerstvého betonu 

Výchozí místo: Skanska Transbeton, s.r.o., betonárna Uhříněves 

 Františka Diviše; Praha 10 – Uhříněves 

 Praha; 104 00 

Cílové místo: ulice Mantovská 

 Praha 10, Horní Měcholupy, 

 Praha; 109 00 

Délka trasy: 1,4 km 

Předpokládaný čas cesty:  5 minut 

Vozidlo:  Autodomíchávače, Autočerpadlo Putzmeister M53-6 

Obr.  3-7 Bod zájmu 1.4 [2] 

Obr.  3-8 Doprava čerstvého betonu [2] 
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Čerstvý beton bude dodáván z betonárky nedaleko stavby od společnosti Skanska 

transport beton, z betonárny v Uhříněvsi, sídlící v průmyslovém areálu na ulici Františka 

Diviše. V tomto areálu se zároveň nacházejí stavebniny Woodcote, ze kterých je uvažován 

odběr stavebního materiálu.   

Autodomíchávače (i autočerpadlo), vyrazí z areálu společnosti a odbočí doprava na ulici 

Františka Diviše, což je bod zájmu 2.1. Následně dojedou na semafory, na kterých odbočí 

doprava (bod zájmu 2.2). Po zhruba 600 stech metrech odbočí na křižovatce do ulice 

Mantovská, kde se již nachází stavba (bod zájmu 2.3).  

Ozn. Popis zájmového bodu 

Vlastnost 

zájmového 

bodu 

Vlastnost 

dopravního 

prostředku 

Vyhoví 

[Ano/Ne] 

2.1 Výjezd z areálu do ul. Františka Diviše R≥16 m R=10,05 m Ano 

2.2 Světelná křižovatka ul. Hornoměcholupská R≥16 m R=10,05 m Ano 

2.3 Křižovatka Švehlova-Průmyslová R≥16 m R=10,05 m Ano 
Tab.  3-3 Doprava čerstvého betonu  

Bod zájmu 2.3, který je poslední odbočkou před staveništěm. 

Obr.  3-11 Bod zájmu 2.3 [2] Obr.  3-10 Bod zájmu 2.3 [2] 

Obr.  3-9 Bod zájmu 2.3 [2] 
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3.2.3. Návoz bednění 

Výchozí místo: Česká DOKA bednící technika spol. s.r.o. 

 Za Avií 868/1, Praha-Čakovice 

 Praha; 196 00 

Cílové místo: ulice Mantovská 

 Praha 10, Horní Měcholupy, 

 Praha; 109 00 

Délka trasy: 16 km 

Předpokládaný čas cesty:  23 minut 

Vozidlo:  Nákladní automobil s hydraulickou rukou / nákladní 

automobil 

 

Z areálu půjčovny bednění DOKA, nákladní automobil odbočí doleva na ulici Kostelecká. 

Po 1 km dojede na kruhový objezd (bod zájmu 3.1), ze kterého vyjede třetím výjezdem na 

ulici Tupolevova, po které dojede k dalšímu kruhovému objezdu. Z kruhového objezdu 

(bod zájmu 3.2) sjede prvním výjezdem na ulici Veselská a najede na Pražský okruh (bod 

zájmu 3.3). Pražský okruh opustí z ulice Průmyslová, sjezdem na Kutnou Horu a Dolní 

Měcholupy (bod zájmu 3.4). Bude pokračovat po ulici Kutnohorská až ke světelné 

křižovatce s ulicí K Měcholupům, kde odbočí doprava (bod zájmu 3.5). Následně přejede 

po nadjezdu směrem ke kruhovému objezdu (bod zájmu 3.6), který opustí prvním 

výjezdem a nadjezd podjede. Bude pokračovat 865 m rovně, kdy bude mít po levé ruce 

obchodní dům Kaufland, za kterým odbočí doleva do ulice Mantovská, kde se nachází 

staveniště.  

Obr.  3-12 Návoz bednění [2] 
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Ozn. Popis zájmového bodu 

Vlastnost 

zájmového 

bodu 

Vlastnost 

dopravního 

prostředku 

Vyhoví 

[Ano/Ne] 

3.1 Kruhový objezd Kostelecká R≥16 m R=12,50 m Ano 

3.2 Kruhový objezd Tupolevova R≥16 m R=12,50 m Ano 

3.3 Nájezd na Pražský okruh – Kbelská R≥16 m R=12,50 m Ano 

3.4 Sjezd z Pražského okruhu – Kutnohorská R≥16 m R=12,50 m Ano 

3.5 Světelná křižovatka K Měcholupům R≥12 m R=12,50 m Ano 

3.6 Kruhový objezd Hornoměcholupská R≥16 m R=12,50 m Ano 
Tab.  3-4 Návoz bednění 

 Bod zájmu 3.4 sjezd z Pražského okruhu na ulici Kutnohorská. 

 

Obr.  3-15 Bod zájmu 3.4 [2] Obr.  3-14 Bod zájmu 3.4 [2] 

Obr.  3-13 Bod zájmu 3.4 [2] 
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Bod zájmu 3.5 světelná křižovatka ulic Hornoměcholupská a k Měcholupům.  

3.2.4. Návoz výztuže 

Výchozí místo: Výztuže spol. s.r.o. 

 Přátelství 1517/4 b, Praha-Uhříněves 

 Praha; 104 00 

Cílové místo: ulice Mantovská 

 Praha 10, Horní Měcholupy, 

 Praha; 109 00 

Délka trasy: 3,7 km 

Předpokládaný čas cesty:  7 minut 

Vozidlo:  Nákladní automobil  

Obr.  3-17 Bod zájmu 3.5 [2] Obr.  3-16 Bod zájmu 3.5 [2] 

Obr.  3-18 Bod zájmu 3.5 [2] 
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Areál společnosti Výztuže s.r.o., kde bude odebírána připravená naohýbaná výztuž a další 

doplňkový materiál a výrobky potřebný k vázání výztuže a jejímu zabudování do 

konstrukce, se nachází u areálu společnosti Metrans, za protihlukovým valem, který 

přímo sousedí se staveništěm. Po výjezdu z areálu, musí nákladní automobil odbočit 

doleva na ulici Hornoměcholupská, po které dojede na první světelnou křižovatku, kde 

odbočí doleva na ulici K Měcholupům (viz křižovatka zájmový bod 3.5, pouze z druhého 

směru) a pokračuje přes zájmový bod 4.3, kterým je kruhový objezd, který opustí prvním 

výjezdem až na křížení ulic Hornoměcholupská a Mantovská, kde odbočí doleva a po ujetí 

cca 200 m bude u staveniště.  

 

Ozn. Popis zájmového bodu 

Vlastnost 

zájmového 

bodu 

Vlastnost 

dopravního 

prostředku 

Vyhoví 

[Ano/Ne] 

4.1 Nájezd na ulici Hornoměcholupská R≥16 m R=12,50 m Ano 

4.2 Světelná křižovatka k Měcholupům R≥16 m R=12,50 m Ano 

4.3 Kruhový objezd k Hornoměcholupská R≥16 m R=12,50 m Ano 
Tab.  3-5 Návoz výztuže 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  3-19 Návoz výztuže [2] 

Obr.  3-21 Zájmový bod 4.3 [2] Obr.  3-20 Zájmový bod 4.3 [2] 
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Obr.  3-22 Zájmový bod 4.3 [2] 

3.2.5. Doprava stacionárních jeřábů 

Výchozí místo: Kranimex spol. s.r.o. 

 Nedokončená 1638, Praha-Kyje 

 Praha; 198 00 

Cílové místo: ulice Mantovská 

 Praha 10, Horní Měcholupy, 

 Praha; 109 00 

Délka trasy: 6,6 km 

Předpokládaný čas cesty:  11 minut 

Vozidlo:  Nákladní automobil s návěsem 

 Obr.  3-23 Doprava stacionárních jeřábů [2] 
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Nákladní automobily s rozloženými stacionárními jeřáby a závažím i mobilní jeřáb pro 

jejich sestavení vyjedou z areálu společnosti Kranimex a odbočí doleva na ulici 

Nedokončená. Dále budou pokračovat rovně až na křižovatku tvaru Y (bod zájmu 5.1), 

kde odbočí doleva na ulici Objízdná. Po této ulici dojedou až na světelnou křižovatku (bod 

zájmu 5.2), kde odbočí doleva na ulici Průmyslová a budou pokračovat na stavbu po trase, 

která je blíže specifikována v předchozích bodech (viz body zájmu 2.3, 3.4, 3.5 a 4.3). Bod 

zájmu 5.2. graficky podrobně neznázorňuji, jelikož se jedná o křižovatku, při které se 

napojujeme na Pražský okruh a je podobná zájmovému bodu 3.4 – sjezd z Pražského 

okruhu (z ulice Průmyslová).    

Ozn. Popis zájmového bodu 

Vlastnost 

zájmového 

bodu 

Vlastnost 

dopravního 

prostředku 

Vyhoví 

[Ano/Ne] 

5.1 Křižovatka Nedokončená – Objízdná R≥14 m R=12,50 Ano 

5.2 Světelná křižovatka Průmyslová R≥16 m R=12,50 Ano 
Tab.  3-6 Doprava stacionárních jeřábů 

Bod zájmu 5.1 je křižovatka tvaru Y po výjezdu z areálu firmy Kranimex, kdy se nákladní 

automobily dají doleva na ulici Objízdná.  

 

 

Obr.  3-26 Bod zájmu 5.1 [2] Obr.  3-25 Bod zájmu 5.1 [2] 

Obr.  3-24 Bod zájmu 5.2 [2] 
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3.2.6. Doprava ze stavebnin 

Výchozí místo: WOODCOTE stavebniny 

 Františka Diviše 944; Praha 10 – Uhříněves 

 Praha; 104 00 

Cílové místo: ulice Mantovská 

 Praha 10, Horní Měcholupy, 

 Praha; 109 00 

Délka trasy: 1,4 km 

Předpokládaný čas cesty:  5 minut 

Vozidlo:  Nákladní automobil / dodávkový vůz / osobní automobil 

Doprava stavebního materiálu, bude realizována ze stavebnin WOODCOTE sídlícího na 

ulici Františka Diviše v Praze Uhříněvsi. Je to totožný areál, ve kterém sídlí betonárka 

společnosti Skanska, ze které se na stavbu bude dovážet čerstvý beton. Zájmové body 

pro tuto trasu jsou totožné s body „Doprava čerstvého betonu“. 

3.2.7. Odvoz odpadů 
Výchozí místo: ulice Mantovská 

 Praha 10, Horní Měcholupy, 

 Praha; 109 00 

Cílové místo: JPP trans s.r.o. 

 Přátelství 550, Praha-Uhříněves 

 Praha; 104 00 

Délka trasy: 3,7 km 

Předpokládaný čas cesty:  7 minut 

Vozidlo:  Avia – nosič kontejnerů 

Obr.  3-27 Doprava ze stavebnin [2] 
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Odvoz odpadů ze staveniště a jeho následnou recyklaci, případně likvidaci bude zajišťovat 

společnost JPP trans s.r.o., která sídlí ve stejné areálu jako společnost dodávající na 

staveniště výztuže. Body zájmu jsou tedy totožné s body zájmů „Doprava výztuže“. 

Odpad, který je určený k odborné a ekologické likvidaci firma zlikviduje na jejím smluvním 

místě a zašle stavbyvedoucímu z každého svozu vážní lístek s potvrzením o konečné 

likvidaci odpadu, který bude doložen při kolaudačním řízení v rámci dokumentace stavby.  

3.2.8. Doprava strojů pro zemní práce 

Výchozí místo: VCES a.s. 

 Vážní 456; HK-Pouchov 

 Hradec Králové; 500 03 

Cílové místo: ulice Mantovská 

 Praha 10, Horní Měcholupy, 

 Praha; 109 00 

Délka trasy: 114,4 km 

Předpokládaný čas cesty:  2 hodiny 

Vozidlo:  Nákladní automobil s návěsem 

Obr.  3-28 Odvoz odpadu [2] 

Obr.  3-29 Doprava strojů pro zemní práce [2] 
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Obr.  3-31Doprava strojů pro zemní práce – body zájmu [2] 

Obr.  3-30 Doprava strojů pro zemní práce – body zájmu [2] 
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Nákladní automobil s podvalníkovým návěsem, na kterém bude umístěn stroj pro zemní 

práce, vyjede z areálu společnosti VCES a.s. v Hradci králové a odbočí doprava na ulici 

Vážní. Po ní dojede až na křižovatku tvaru T, kde odbočí doprava na ulici Kladská (bod 

zájmu 8.1). Následně pokračuje po hlavní silnici až ke světelné křižovatce s ulicí Víta 

Nejedlého, kde odbočí mírně doprava. Po této ulici pojede až na světelnou křižovatku 

tvaru T, kde odbočí doleva na Gočárův okruh (bod zájmu 8.2). Městský okruh nákladní 

automobil opustí výjezdem na Rašínovu třídu (bod zájmu 8.3) a bude pokračovat z Hradce 

Králové směrem na Pardubice po silnici I/37, až k nájezdu na dálnici D35 (bod zájmu 8.4), 

která zde slouží jako přivaděč k dálnici D11 a na kterou se následně napojí (bod zájmu 

8.5). Následně musí nákladní automobil se stavebním strojem na podvalníku projet celou 

dálnici D11 až k Černému Mostu v Praze, kde se napojí na Pražský okruh. Po něm bude 

pokračovat až ke sjezdu na Dolní Měcholupy (sjezd za Europarkem). Na tomto sjezdu 

opustí Pražský okruh, aby se napojil na ulici Průmyslová, kterou záhy opustil směrem 

vlevo do ulice Kutnohorská a po již několikrát výše zmíněné trase až ke staveništi. 

 

Ozn. Popis zájmového bodu 

Vlastnost 

zájmového 

bodu 

Vlastnost 

dopravního 

prostředku 

Vyhoví 

[Ano/Ne] 

8.1 Křižovatka Vážní – Kladská HK R≥16 m R=12,50 m Ano 

8.2 Napojení na městský okruh v HK  R≥16 m R=12,50 m Ano 

8.3 Opuštění městského okruhu na silnici I/37 R≥16 m R=12,50 m Ano 

8.4 Nájezd na Dálnici D35 směr D11 R≥16 m R=12,50 m Ano 

8.5 Nájezd na dálnici D11 směr Praha R≥16 m R=12,50 m Ano 

8.6 
Sjezd z D11 a napojení se na Pražský okruh 

u Černého Mostu 
R≥16 m R=12,50 m Ano 

8.7 Opuštění Pražského okruhu – Kutnohorská R≥16 m R=12,50 m Ano 
Tab.  3-7 Doprava strojů pro zemní práce 

Grafické znázornění Jednotlivých bodů zájmu zde není uvedeno, jelikož se jedná o páteřní 

křižovatky určené pro dopravu velkých nákladních vozidel s návěsy (i přívěsy). Rizikovější 

body zájmů, které se nacházejí na trase po sjezdu z ulice Hornoměcholupská, jsou 

uvedeny v předchozích bodech.  
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Časový a finanční plán – objektový je přiložen v přílohové části diplomové práce jako 

příloha: 4.1 Časový a finanční plán – objektový 
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Časový plán hlavního stavebního objektu je přiložen v přílohové části diplomové práce 

jako příloha: 5.1 Časový plán hlavního stavebního objektu 
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Výkresy zařízení staveniště jsou součástí příloh diplomové práce. Jedná se o výkresy  

• 6.1 Zařízení staveniště pro zemní práce a zakládání 

• 6.2 Zařízení staveniště pro hrubou spodní stavbu 

• 6.3 Zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu 

• 6.4 Zařízení staveniště pro práce vnitřní a dokončovací 

• 6.5 Zařízení staveniště pro sadové úpravy  

6.1. 

Informace o stavbě a identifikační údaje stavby, jako jsou informace o stavebníkovi, 

zpracovateli projektové dokumentace, členění na objekty atp. jsou obsaženy v kapitole 1. 

Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu.  

6.1.1. Popis lokality a obecné charakteristiky stavby a pozemku 

Navrhovaná stavba, objekt bytového domu AB v lokalitě „Javorová čtvrť II“ je situována v 

Praze 15, na pozemcích katastrálního území Horní Měcholupy podél ulice Mantovská. 

Prostor staveniště využívaný pro převážnou část navrhované stavby se nachází v trvalém 

záboru, na pozemku ve vlastnictví investora. 

Stavební pozemek se nachází v hlavním městě České republiky – Praze, v městské části a 

katastrálním území Praha 15 – Horní Měcholupy. Stavební pozemek se sestává z parcel 

539/39, 570/9 a 539/43. Pozemek je rovinatý, mírně svažitý jižním směrem. V současné 

době je pozemek veden jako orná půda, ale je nevyužívaný. Dříve sloužil jako zařízení 

staveniště pro první etapu výstavby Javorové čtvrti. 

Pozemek je dnes nevyužívaný. Povrch pozemku je nezpevněný – zatravněný. Stavební 

pozemek je v mírném svahu směrem k jihu. Na východě navazuje na pozemek stavby 

mohutný umělý terénní val z navezené zeminy. S ohledem na objem zemin, odtěžených 

ze stavební jámy objektu, bude upravený terén v okolí stavby tvořen z velké části 

zpětnými násypy a navážkami. Navazující komunikace jsou zřejmé z koordinační situace a 

výkresu širších dopravních vztahů.  

Hlavní stavební objekt AB, se sestává ze dvou spojených objektů A a B. Každý objekt má 

půdorysný tvar obdélníku, výškově má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. Objekty 

AB jsou propojené (v podzemních podlažích jsou i průchozí), protínají se v tupém úhlu, a 

výškově jsou odsazené o půl podlaží (1,5 m). Podzemní podlaží tvoří spojitý objekt, který 

půdorysně výrazně vystupuje z obrysu nadzemních podlaží, v nadzemní části se pak nad 

suterénem nachází terasy, zatravněné terasy, přístupové chodníky a částečně také 

veřejná zeleň. 

Půdorysné rozměry objektu A jsou cca 61,25 x 18,2 m. Půdorysné rozměry objektu B poté 

36,5 x 12,8 m. Oba objekty jsou spojité v suterénu, kde jsou průchozí, od prvního 

nadzemního podlaží jsou již výškově rozděleny a výšku poloviny podlaží.  

Stavební činnost bude postupně během výstavby v omezené míře zasahovat i mimo 

prostor hlavního staveniště (deponie zeminy, realizace uličních parkovacích stání, 

dočasný zábor pro skládání materiálu při zásobování stavby).  

Dopravní obslužnost pozemku je zabezpečena z ulice hornoměcholupská, která je 

průjezdná a začíná i končí v ulici Hornoměcholupská. Na druhé straně ulice (naproti 
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staveništi a budoucím objektům AB), jsou obytné domy z první fáze výstavby (dokončené 

v průběhu let 2014-2016). Na východní straně budovaných objektů se nachází zemní val, 

za kterým je kontejnerové překladiště společnosti METRANS a.s. Na západní straně od 

objektů je nyní volný prostor, ale po dokončení hrubých stavebních prací na objektu AB, 

bude na tomto pozemku (resp. v tomto prostoru), budován stavební objekt C. Na severní 

straně objektu se nyní nachází volná louka, za kterou se nachází obchodní zóna 

s hypermarketem Kaufland a dalšími obchody. Na volné louce, na severní části objektu, 

bude dočasná deponie zeminy (po dohodě a pronájmu od společnosti Metrans a.s.). 

Stavební pozemek je již zasíťován, resp. jsou přivedeny přípojky na jeho hranici. 

 
Obr.  6-1 Situace staveniště [18] 

6.1.2. Obecné informace o staveništi a předání staveniště 

Staveniště je tvořeno celkem třemi pozemky. Další pozemky, je nutné pronajmout od 

Společnosti Metrans a.s., která je jejich vlastníkem a na kterých bude dočasně 

deponovaná zemina a zařízení staveniště. Další pozemky, které budou pronajaty pro 

účely výstavby, jsou parkovací stání před zařízením staveniště, které budou pronajaty za 

úplatu od jejich majitelů (z přilehlého domu), aby měli pracovníci stavby, THP pracovníci, 

stavební dozor a návštěvy kde parkovat své osobní automobily v pracovní době, díky 

čemuž se nesníží počet parkovacích míst v lokalitě (pracovníci budou přijíždět po odjezdu 

majitelů do práce a odpoledne se situace obrátí).  

Staveniště bude předáno odpovědnou osobou investora hlavnímu stavbyvedoucímu. 

V době předání staveniště budou vytyčeny základní polohopisné a výškopisné body, 

budou na hranici pozemku zhotoveny přípojky vody, elektrického proudu a kanalizace (na 

které se následně bude napojovat i stavební objekt AB) a staveniště bude prosté práv 

třetích osob. U vody a el. energie proběhne zároveň odečtení stavů kalorimetrů. 

Současně s předáním staveniště předá stavebník projektovou dokumentaci pro 
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provedení stavby hlavnímu stavbyvedoucímu zhotoviteli, stavební povolení a seznam 

kontaktů na pověřené osoby stavebníka s výčtem jejich kompetencí.  

6.2. 

Hlavní vjezd na staveniště bude z ulice Mantovská, zhruba na úrovni křižovatky s ulicí 

Modenská. Zde bude zbudována vjezdová dvoudílná brána. Pro přístup k deponii, která 

se bude nacházet, až za oplocením na severní straně staveniště bude zbudována další 

brána. Ta bude umístěna tak, aby se dalo při projíždění okolo západní strany objektu B, 

bezpečně projet kolem koruny výkopu, tj. minimálně 4 m od ní.  

S postupující výstavbou, bude další brána zřízena v místě vjezdu do suterénů objektu (v 

místě naznačených opěrných zdí). Skrze tuto bránu budou zásobovány suterény objektu, 

odkud bude materiál převážen do výtahů. 

Na staveništi se bude mechanizace primárně pohybovat po staveništní komunikaci z 

železobetonových panelů o rozměrech 3 000 x 1 000 x 150 mm, ukládány do 

štěrkopískového, nebo do recyklátového lože (v případě recyklátů frakce 0/12). Ta bude 

doplněna o místa vyplněná betonovým recyklátem frakce 0/63 a mocnosti cca 100 mm, 

ten bude v průběhu výstavby případně doplňován dle potřeby.  

Odtok vody ze stavební komunikace bude řešen tak, že celá komunikace je ve 2 % 

podélném spádu, který směřuje do odvodňovacího rigolu podél západní strany staveniště 

[19]. U vjezdu do stavební jámy, dojde ke zlomu na opačnou stranu. Z této části 

komunikace může docházet ke stékání vody do stavební jámy, ta z ní bude odváděna 

společně s ostatní dešťovou vodou, a to za pomocí kalového čerpadla, které bude vody 

odvádět do rigolu na východní straně staveniště (pod valem).  

Při znečištění veřejných komunikací, musí dojít k jejich okamžitému úklidu. K tomu 

poslouží přítomný smykový nakladač, který bude doplněn o přídavné zařízení „čistič 

komunikací“, případně tlakovou vodou a košťaty a lopatami.  

6.2.1. Doprava mechanizace  

Hlavní mechanizace s výjimkou nákladních automobilů na kolovém podvozku, se na 

staveniště přepraví za pomocí tahače a nízkoloženého návěsu (podvalníku). Popis strojů a 

způsob jejich dopravy je podrobně řešen v kapitole 7 Návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů a v kapitole 3 Řešení širších dopravních vztahů.  

6.2.2. Doprava zaměstnanců 

Na dopravu zaměstnanců nejsou kladeny zvýšené požadavky, jelikož cca 1minutu chůze 

od stavby se nachází autobusová zastávka MHD Janovská a cca 5 minut chůze od stavby 

příměstská železniční trať se zastávkou Praha – Horní Měcholupy. Zaměstnanci, kteří mají 

Obr.  6-2 Schéma staveništní vozovky [19] 
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svěřeny do užívání služební automobily, tak je použijí k dopravě na staveniště (jedná se 

zejména o THP pracovníky). Z ekologických i ekonomických důvodů, se doporučuje ve 

zvýšené míře používat MHD, případně spolujízdu zaměstnanců v automobilech.  

6.2.3. Doprava materiálů 

Většina materiálů bude na staveniště dopravována nákladními auty. Pokud bude auto 

vybaveno hydraulickou rukou, bude k jeho skládání použito jí. Zejména před zbudováním 

stacionárních jeřábů, bude auto s hydraulickou rukou suplovat mobilní jeřáb, např. při 

usazování armokošů do těla pilot atp. Skládání materiálů z nákladních automobilů 

s návěsem, bude probíhat ze silnice z ulice Mantovská. Při této činnosti dojde k zastavení 

dopravy v části ulice (viz příloha 3.1. bližší dopravní vztahy), aby bylo zabráněno pohybu 

vozidel v této části ulice. Při skládání materiálu budou přítomni pouze pracovníci 

s platnými vázacími průkazy a koordinátor jeřábů, který bude na skládání dohlížet a 

zároveň bude dbát na bezpečnost práce při této činnosti. Na místě nakládky i vykládky (tj. 

místo odkud se materiál bere a kam se umisťuje), musí být přítomen vždy jeden signalista 

jeřábů, který bude označen modrou přilbou pro přehlednost jeřábníků. Nikdo jiný kromě 

signalistů a koordinátora jeřábů, nesmí dávat jeřábníkům pokyn k práci.  

Recykláty a sypké materiály s výjimkou cementových materiálů, budou na staveniště 

dopravovány na sklápěčkách. Cementové materiály budou dopravovány na staveniště 

pomocí cisternových vozů výrobce (společnost Cemix) a pod tlakem vháněny do 

jednotlivých sil (tzv. „dofuk“).  

Drobný materiál, pracovní pomůcky atp. budou na stavbu dováženy v dodávce, nebo 

osobními automobily.  

6.2.4. Vnitro staveništní doprava 

6.2.4.1 Vertikální doprava  

U zemních prací budou vertikální dopravu výkopku na korby nákladních automobilů 

provádět rypadla.  

Před zbudováním stacionárních věžových jeřábů bude vertikální dopravu provádět 

nákladní automobil s hydraulickou rukou (případně stavbyvedoucí objedná mobilní jeřáb 

na automobilovém podvozku např. AD20, pokut dojde k předem neodhadnutelným 

problémům při realizaci).  

Vertikální dopravu při hrubé stavbě bude mít na starosti dvojice věžových jeřábů Liebherr 

EC-B. Ty budou přenášet většinu stavebních prvků hmot atp. včetně osazení 

prefabrikovaných schodišť, vykládku nákladních automobilů, osazování bednících dílců 

atd. 

Vertikální doprava čerstvého betonu bude zajištěna pomocí autočerpadla, případně 

pomocí bádie a věžového jeřábu. Pro práce, kdy pracovník bude muset vykonávat činnost 

zavěšený na jeřábu, bude k tomu použit pracovní koš pro jeřáb. Pro přesun odpadů 

z pracoviště, budou použity výklopné kontejnery pro jeřáb, kterými se budou plnit 

ocelové odpadní kontejnery. 

Po postupu prací bude vertikální dopravu provádět dvojice výtahů osazených do 

výtahových šachet. Bude se jednat o výtahy, které jež budou v objektu zůstávat. Budou 

proto obloženy XPS polystyrenem o tloušťce 1 cm a následně zaklopeny OSB deskami. Při 

najíždění a vyjíždění z výtahů, budou přes hrany výtahu pokládány tenké ocelové plechy, 

aby se zabránilo jejich mechanickému poškození. K dodláždění výtahů, jejich vyčištění a 
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případné výměně poškozených dílů dojde, až po dokončení obkladačských prací. Toto 

řešení bylo navrženo po osobní schůzce s panem Kandalíkem ze společnosti KONE, kdy 

byla porovnávána variantní řešení použití stavebního výtahu GEDA ve výtahové šachtě, 

ale pro použití osobních výtahů i k dopravě stavebních materiálů bylo rozhodnuto 

zejména z bezpečnostních důvodů. Sekundární důvod použití této varianty je ušetření 

finančních prostředků za stavební výtah, nedojde-li k výraznému poškození výtahů a 

k nutnosti výměny většího množství dílů. Jako díl, který se bude muset vyměnit je 

předpokládán ovládací panel v obou výtazích, vnitřní dveře výtahů a jedny vnější dveře 

výtahu v každém objektu (propočet není součástí diplomové práce, jelikož nebylo 

povoleno jeho zveřejnění).  

Pro vertikální dopravu může být také použit smykový nakladač (zejména při skládání 

materiálu a jeho rozmístění na skládkách materiálů).  

6.2.4.2 Horizontální doprava  

Výkopek ze zemních prací, štěrkopísky, recykláty atp. se budou primárně přemisťovat za 

pomocí nákladních automobilu (tzv. „sklápěček“). Sekundárně za pomocí koleček, nebo 

menší mechanizace jako je smykem řízený nakladač atd.  

Pro přesun materiálu na paletách, kde je možno provést úvaz, nebo materiál v ocelových, 

či drátěných koších bude i v horizontálním směru přenášen stacionárními jeřáby. Mimo 

dosah jeřábů, bude přesouvám pomocí smykového nakladače. Uvnitř objektu budou pro 

přepravu materiálu využity paletovací vozíky.  

Pro přesun (zejména odvoz) ocelových odpadních kontejnerů budou použity nosiče 

kontejnerů Avia společnosti JPP, která bude zajišťovat odvoz a odbornou likvidaci odpadu.  

6.3. 

Přípojná místa na elektřinu a vodu, jsou již zhotovena, nebo zhotovena budou do předání 

staveniště.  Přípojky, které je nutno zbudovat jsou přípojka dešťová a splaškové 

kanalizace, které se budou napojovat do uličního řádu v ulici Mantovská. Jsou však 

provedeny přípravné práce, aby šlo v krátké době napojit zařízení staveniště na 

splaškovou kanalizaci. Přípojné místo na vodu bude v průběhu výstavby přesunuto do 

vodoměrné šachty.  

Veškerá vedení, u kterých to technologie a umístění dovolí, budou vedeny v zemi 

v příslušných chráničkách a tam, kde procházejí pod staveništní komunikaci navíc budou 

překryta ocelovým plechem, aby nedošlo k jejich poškození. Staveništní vodovod i 

kanalizace vedená do (resp. od) zařízení staveniště povedou v nezámrzné hloubce, a to 

nejpozději v době, dokončení zpětných zásypů. 

Všechno vedení vedené nadzemně, bude vedeno v chráničkách. V místě, kde budou 

vytyčeny Vnitrostaveništní pěší cesty, budou přes tyto cesty překlenuty vzduchem pomocí 

kabelových mostů, nebo lehkého lešení, a to ve výšce alespoň 2,5 m. a tyto konstrukce 

budou výrazně označeny (např. barevní chráničky apod.), aby byli dobře viditelné 

z věžových jeřábů.  

Nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých médií jsou popsány 

v normě ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
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Obr.  6-3 Nejmenší dovolené odstupy ve vodorovném směru [20] 

 
Obr.  6-4 Nejmenší dovolené odstupy ve svislém směru [20] 

O provádění přípojek budou vždy a s dostatečným časovým předstihem informováni 

správci sítí. Termíny kontrolních prohlídek a jejich přebírání si určí správce dané sítě, dle 

svých možností a požadavků. Před zasypáním přípojek, i dočasných stavebních rozvodů 

bude provedena podrobná fotodokumentace, aby se předešlo budoucím dohadům, nebo 

případnému poškození, při neodborných pracích. Při předání přípojek správci sítě budou 

sepsány předávací protokoly.  
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Během etapy III – Hrubá vrchní stavba budou na staveništi umístěny finální retenční prvky 

FRÄNKISCHE Rigofill ST SLW 60 / HGW 60. Ty jsou určeny pro drenáže v místech, kde jezdí 

těžká nákladní doprava. Jsou navrženy, že vydrží pojezd nákladních automobilů o váze 60 

tun. Nad nimi bude proveden zpětný zásyp, který se nebude hutnit vibračním válcem, ale 

nevibračním pěchem. Následně se dočasně zasypou betonovým recyklátem a přijdou na 

ně železobetonové silniční panely (v místech staveništní komunikace). To vše je nutné 

provést, protože se na nich bude rozpatkovávat automobilové betonové čerpadlo. To 

může vyvinout sílu až 312 kN na patku (31,2 tuny).  

Toto řešení bylo řešeno s obchodním zástupcem společnosti FRÄNKISCHE, který mi sdělil, 

že navrhovaný systém vydrží a v podobě, jak jej navrhuji systém bude bezvadně plnit svoji 

funkci v průběhu své životnosti a nedojde tímto postupem prací k jeho poškození (ovšem 

pro poskytnutí záruky musí společnost provést vlastní výpočet).   

Po konci etapy dojde k odstranění provizorního souvrství a k pokládce finálních zemních 

vrstev.  

 

Obr.  6-5 FRÄNKISCHE Rigofill ST [26] 
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6.4. 

6.4.1. Časový plán budování a likvidace ZS  

Zařízení staveniště se bude v čase měnit, podle potřeb realizovaných prací a s ohledem 

na postupující výstavbu, množství pracovníků na stavbě atd. Všechny etapy výstavby mají 

zpracovány výkresy zařízení staveniště, viz přílohy číslo 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5. 

Etapa Zbudování / 

Úprava 

Úprava / Likvidace Délka úpravy 

na etapu 

I – Zemní práce a zakládání 03/2020 06/2020 2 týdny 

II – Hrubá spodní stavba 07/2020 09/2020 1 týden 

III – Hrubá vrchní stavba 09/2020 01/2021 1 týden 

IV – Práce vnitřní a dokončovací 02/2021 07/2021 8-10 týdnů 

V – Sadové úpravy 08/2021 12/2021 
Měněno 

průběžně 
Tab.  6-1 Časový plán budování a likvidace ZS 

Při realizaci dojde k souběhu etap, přičemž nejvýznamnější souběhy jsou mezi etapami III 

– Hrubá vrchní stavba a IV – Práce vnitřní a dokončovací a následně IV – Práce vnitřní a 

dokončovací s etapou V – Sadové úpravy. Mezi etapami III a IV se jedná zejména o 

doplnění stavebních buněk pro pracovníky a úpravu sociálních zařízení. Zároveň je tento 

milník důležitý, protože se v tomto bodě bude zmenšovat plocha zařízení staveniště, a to 

na západní straně, jelikož se v této části bude rozbíhat realizace objektu C.  

Mezi etapami IV a V poté již kompletní přeměně staveniště. Největší rozdíly budou 

probíhat od července 2021, kdy dojde k napojení objektu elektrickým proudem 

z distribuční sítě a ke zrušení podružných vnitřních rozvodů elektrické energie a 

k postupnému přecházení na vnitřní rozvody objektu. Před započnutím sadových úprav 

musí být odvezena sila na omítky, které mají být dokončeny v září 2021, tento termín je 

ale určený na stranu bezpečnou s ohledem na schnutí (09/2021 mají být omítky již 

vyschlé, není to termín dokončení práce na stříkaných omítkách). Dále během realizace 

sadových úprav dojde ke zrušení venkovního rozvodu elektrické energie atd. Důvod 

snížení kapacit sociálního zařízení a skladovacích prostor v zařízení staveniště v této etapě 

je ten, že již bude možno využívat prostory uvnitř objektu (WC v bytech, sklady 

v suterénech atp.).  

6.4.2. Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 

 

Celková cena 

díla bez DPH 

v Kč 

% z ceny o dílo 

(dle RTS) 

Celkový náklad 

v Kč bez DPH 

Pravidelný 

měsíční náklad 

v Kč bez DPH 

Vybudování ZS 

234 817 230 Kč 

1,2 % 2 817 807 Kč - 

Provoz ZS 0,8 % 1 878 538 Kč 85 388 Kč 

Odstranění ZS 0,4 % 939 269 Kč - 

∑ Celkem 2,4 % 5 635 614 Kč bez DPH 

Tab.  6-2 Ekonomické vyhodnocení nákladů ZS  
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6.4.3.  Zařízení staveniště pro zemní práce a zakládání 

Výkres k této etapě je umístěn v příloze číslo 6.1 Zařízení staveniště pro zemní práce a 

zakládání. 

Během této etapy výstavby, která se bude odehrávat v období 03/2020–06/2020, bude 

vybudováno zařízení staveniště jako takové. Na staveniště budou dovezeny buňky pro 

vedení stavby, THP pracovníky a stavebního dozora (celkem 5 kusů), dále stavební buňky 

pro pracovníky (v této etapě 3 kusy), které budou používány jako šatny pracovníků, 

sanitární (sociální) kontejner, kontejner pro ostrahu stavby a skladové kontejnery. 

K souboru obytných kontejnerů (dále jen buňkoviště) bude z připravených přípojných 

míst dovedena pitná voda, na které se u buňkoviště zřídí druhý (podružný) odečet vody, 

díky kterému se bude moci rozdělit spotřeba vody použité na stavební účely a na 

hygienické účely. Díky rozdílu na vodoměrech, bude přesná hodnota vodného pro 

stavební účely, ze které se nemusí platit stočné. To bude placeno pouze za spotřebu 

v buňkovišti, které bude napojeno na splaškovou kanalizační síť. Dále bude k buňkovišti 

dovedena elektrická energie z rozvodny na hranici staveniště a zbuduje se odvod 

odpadních vod do splaškové kanalizace.  

Současně s budováním zázemí zařízení staveniště, budou probíhat práce na jeho 

oplocení. Oplocení bude v celé délce s ulicí Mantovská z neprůhledných trapézových 

plotových dílců, zbytek staveniště bude oplocen vysokým hliníkovým oplocením. U obou 

druhů oplocení bude výška 2 m. Dále dojde ke zbudování vjezdových bran na jižní a 

severní straně zařízení staveniště a brány pro pěší v prostorách buňkoviště. Součástí 

brány pro pěší bude i turniket na čipy, aby byla přesná evidence pracovníků pohybujících 

se v danou chvíli po staveništi.  

Dojde k vytyčení stavby i celého staveniště, dále budou vytyčeny deponie pro ornici a 

výkopek ze stavební jámy. Vytyčení bude chráněno před poškozením, a to zejména 

dostatečnou vzdáleností laviček od míst pojezdu strojů.  

Během této etapy ZS, bude jako Vnitrostaveništní komunikace použit betonový recyklát 

frakce 0/63 a žb. panely. Stejná kombinace bude použita i v prostorách buňkoviště.  

Železobetonové panely budou v mocnosti 10 cm podsypány štěrkopískem, nebo 

betonovým recyklátem frakce 0/12. Při budování vjezdu do stavební jámy bude použit ke 

zhutnění recyklát frakce 0/63.  

Ke stavební jámě bude doveden elektrický proud a zřízen elektro rozvaděč. Společně 

s ním budou zřízeny i elektrorozvaděče pro stacionární věžové jeřáby a pro budoucí 

míchací centrum. Další elektrorozvaděče budou postupně umístěny v každém patře 

suterénu po minimálně 1 kusu v každém objektu. Na objektu A v každé výškové úrovni 

suterénního podlaží. Elektřina bude vedena v chráničkách. V místech, kde bude rozvod 

protínat staveništní komunikaci, bude navíc chráněn ocelovou deskou v celé své délce 

pod komunikací.  

Dále dojde k návozu popelnic na směsný a tříděný odpad do prostor buňkoviště, dále 

k rozvěšení výstražných a reklamních cedulí na vnější oplocení staveniště. V prostorách 

buňkoviště bude vybudován „safety point“, což bude deska s přístřeškem, na které budou 

obecné informace o staveništi, rizika na staveništi, požární směrnice staveniště, 

všeobecné informace k BOZP s informativními plakáty, mapa staveniště s vyznačenými 

místy určenými pro kouření, rozmístění hasicích přístrojů atp. Dále zde bude umístěna 

PET lahev s vodou a papírové kapesníky pro vypláchnutí očí, malá lékárnička pro první 
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pomoc, vzduchový klakson pro akustickou signalizaci nebezpečí, hasicí přístroj, špunty do 

uší a návod na první pomoc. 

Dále budou v prostoru buňkoviště umístěny mobilní zábrany, které budou určovat pohyb 

pracovníků směrem k pracovišti, resp. ke stavební jámě, tak, aby měl o nich signalista 

strojů o pracovnících přehled.  

Při zakládání bude na staveništi zřízeno místo pro umístění ocelového koše s žokem pro 

ukládání zbytků betonu z mixu (tzv. „výplach“). Dále budou dle potřeby objednávány 

ocelové kontejnery na odpad. V této fázi zejména na železo a dřevo.  

6.4.4. Zařízení staveniště pro hrubou spodní stavbu 

Výkres k této etapě je umístěn v příloze číslo 6.2 Zařízení staveniště pro hrubou spodní 

stavbu. Tato etapa bude navazovat na etapu předchozí a bude zřízena v červenci 2020 a 

k její transformaci na další etapu dojde během září 2020. 

Hlavní změnou v této etapě ZS, je zbudování dvou věžových jeřábů ve stavební jámě. 

Jeden jeřáb bude vně objektu, ale druhý bude jeho součástí a objekt poroste kolem něj. 

Vyústění z objektu bude v úrovni 1NP, kde končí rozšíření spodní stavby. Jeřáb J1 bude 

z objektu vycházet na terase v západní části objektu A2, vedle budoucího vstupu do 

objektu A. Oba jeřáby budou založeny na monolitických železobetonových základech, 

které po jejich odstranění zůstanou v zemi jako součást konstrukce.  

V terase vedle vchodu části objektu A1, bude vynechán montážní otvor pro zásobování 

suterénu a pro následné vyzvednutí bednících prvků. Tento montážní otvor bude 

dobetonován společně se smršťovacím pásem suterénu 1PP.  

Dále dojde k rozšíření buňkoviště o dvě stavební buňky pro pracovníky a sociální zařízení 

bude doplněno o 3 mobilní toalety, ty budou sloužit jako toalety na pracovištích. Jeřábem 

se vždy přesunou na část objektu, kde se zrovna nachází pracovníci, aby nemuseli chodit 

na WC až k buňkovišti. Třetí mobilní WC poté bude umístěno nedaleko vjezdové brány a 

bude sloužit všem pracovníkům mimo hlavní pracovní prostor.  

Současně s vedením kabelů pro elektrický proud k budoucímu míchacímu centru, bude 

na toto místo dovedena i vodovodní hadice. Ta bude též vedena v chráničce a v místě pod 

komunikací bude chráněna ocelovou deskou.  Vzdálenost mezi vodovodním a elektrickým 

vedením bude minimálně 40 cm (ať už ve vodorovném, nebo vertikálním směru). Voda 

bude však vést v hloubce minimálně 1 m. 

Na staveniště budou dopraveny kontejnery na tříděný a směsný odpad, jejichž svoz bude 

provádět v místních intervalech společnost Pražské služby a.s.  

S postupem výstavby, bude na staveniště instalován kamerový systém, aby zabíral 

prostory staveniště.  

Při realizaci stropů hrubé stavby, budou použity prvky kolektivní ochrany. Než však ty 

budou umístěny na svá místa, bude dočasně rozmístěny kolem hrany pádu mobilní 

zábrany. Ty budou ve vzdálenosti 1,5 m od volného okraje, při realizaci stropu nad 6NP 

poté alespoň 2 m od volného okraje.  

6.4.5. Zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu 

Výkres k této etapě je umístěn v příloze číslo 6.3 Zařízení staveniště pro hrubou vrchní 

stavbu. Etapa přímo navazuje na zařízení na předchozí etapu, k postupné transformaci 

začne docházet od září 2020 a zařízení staveniště v této podobě vydrží do ledna 2021. 

Předpokládané dokončení hrubé stavby je v květnu 2021, ale zařízení staveniště v této 
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podobě je plánováno pouze do ledna. Je to z kapacitních důvodů, kdy s nástupem 

řemesel bude třeba zvýšit kapacity zařízení staveniště a současně nedochází k velkým 

změnám v samotném zařízení staveniště. Za největší změnu lze považovat provedení 

zpětných zásypů a přípojek dešťové a splaškové kanalizace k objektu, stejně tak přípojky 

vody. Dále dojde k zpětným zásypům mimo prostor jeřábu J2 (jáma po jeřábu J2 bude 

dosypána až při sadových úpravách, aby nemusela být přesouvána mechanizace na takto 

malý zásyp).  

Změnou oproti předchozí etapě bude zbudování vsakovacích nádrží na dešťovou vodu, 

dále zbudování dešťové a splaškové kanalizace a vodoměrná šachta. Po provedení těchto 

činností dojde ke zpětným zásypům. Kolem retenčních nádrží bude rozmístěno mobilní 

oplocení, aby nedošlo k jejich poškození např. při rozpatkování autočerpadla, nebo jiné 

stavební činnosti.  

Dále dojde ke zbudování míchacího centra, ke kterému budou přivedeny elektrický proud 

a voda. Voda bude z tohoto místa následně vedena nadzemně v ¾“ hadicích se spojkou 

GEKA k míchačkám na pracovištích. Rozvody budou celkem 3 (nejprve 2, třetí se k nim 

přidá při zdění příček). Součástí míchacího centra bude silo s dávkovačem, 3x 

pneumatický dopravník suché směsi (silomat), 3x elektrorozvaděč a deska s vodovodním 

potrubím a min. 4 kohouty, kdy každý půjde zvlášť uzavírat.  

S postupem výstavby bude na každé podlaží objektu umístěn jeden elektrorozvaděč. 

V objektu A to pak budou dva elektrorozvaděče, po jednom pro část A1 a A2. 

Skladování materiálu bude v prostorách před vstupem do objektu A a za objektem B. 

Výztuže budou skladovány na betonové střeše suterénních částí na dřevěných trámcích, 

stejně tak i prvky bednění. Palety s cihelnými bloky budou skládány přímo na jednotlivá 

podlaží, a zásoby se budou tvořit na zhutněném betonovém recyklátu v prostorách před 

objekty A a B před střechou suterénu a poté za objektem B.  

Po zaklopení stropu se budou cihelné bloky a tvárnice do jednotlivých podlažích 

dopravovat pomocí jeřábu na vykonzolovanou plošinu z prvků DOKA, nebo PERI. O jejím 

statickém návrhu rozhodne statik. To ovlivní, jestli se palety budou muset rozebírat, aby 

se snížila jejich hmotnost. 

Všechny cihelné bloky a tvárnice budou dopraveny do jednotlivých podlažích před 

osazením výplní vnějších otvorů.  

6.4.6. Zařízení staveniště pro práce vnitřní a dokončovací 

Výkres k této etapě je umístěn v příloze číslo 6.4 Zařízení staveniště pro hrubou vrchní 

stavbu. Zařízení v této podobě bude od ledna 2021 do července 2021. Změna oproti 

předchozí etapě je v tom, že se zmenší staveniště na západní straně, kde se začne 

budovat objekt C. V dubnu 2021 následně dojde k odstranění jeřábů a v květnu 

k oficiálnímu ukončení hrubé stavby. Ta má však technologický a časový souběh s etapou 

prací vnitřních a dokončovacích. Výkres ZS v této etapě, je kvůli názornosti změn zobrazen 

po dokončení hrubé stavby a demontáži jeřábů. Přebývající plotové dílce a prvky oplocení 

po zmenšení staveniště budou odvezeny ze staveniště pryč. Stavební jáma po jeřábu J2 

bude zasypána až při sadových úpravách.  

Další změnou je montáž výtahů v obou objektech, které budou sloužit po skončení 

výstavby jako hlavní výtahy v objektech. Důvody pro toto řešení jsou popsány v bodě 

6.2.4.1 Vertikální doprava. 
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Zásobování stavby začne probíhat skrze suterén objektu, přes příjezdovou rampu do 

suterénů. K vjezdovým vratům budou nacouvávat nákladní automobily a skládat materiál, 

který bude následně převážen k výtahům, nebo bude skladován v prostorách garáží.  

Jelikož nastoupí řemesla, bude potřeba zvýšit kapacitu šaten, resp. stavebních buněk pro 

pracovníky a to na 8 kusů. Dále budou  

V průběhu této etapy bude realizován kontaktní zateplovací systém na objektu AB. Lešení 

nebude postaveno kolem celého objektu, ale práce se budou posouvat. Práce budou 

probíhat na Západní straně objektu A a následně se lešení přesune na jeho východní 

stranu, stejným způsobem bude realizováno zateplení objektu B, s tím rozdílem že zde se 

jedná o stranu severní a jižní. Štítové stěny budou realizovány vždy s jednou dlouhou 

stranou objektu.  

Součástí zařízení staveniště zůstává míchací centrum, které po dokončení zdění bude 

sloužit k přípravě omítek.  

Po odstranění věžových jeřábů dojde k dobetonování montážního otvoru, kterým 

procházel jeřáb J1.  

Na staveništi se během této etapy bude také tvořit více odpadů, takže bude nasazeno více 

ocelových odpadních kontejnerů. K jakému druhu odpadu budou určeny rozhodne 

stavební technik, dle právě prováděných prací a viditelně jej označí názvem a kódem 

určeného odpadu. 

Ke konci etapy, bude objekt přepojen z provizorních rozvodů na rozvody objektové Jedná 

se zejména o elektřinu, osvětlení a vodu. S koncem etapy tak bude demontováno 

provizorní osvětlení a jeho funkci převezme osvětlení instalované na trvalo. 

V květnu 2021 dojde k odvozu 2 mobilních toalet a na staveništi tak zůstane již pouze 

sanitární kontejner a jedno mobilní WC. 

6.4.7. Zařízení staveniště pro sadové úpravy 

ZS pro sadové úpravy se bude volně protínat od července 2021 do října 2021 se zařízením 

staveniště pro práce vnitřní a dokončovací. ZS pro sadové úpravu bude zlikvidováno 

v prosinci 2021 současně s předáním stavebního díly investorovi.  

Budou zrušeny vnější skládky materiálu před objekty A a B. Na betonové střeše suterénu 

bude realizováno hydroizolační souvrství zelené střechy a následně umístěna areálová 

komunikace, která bude sloužit zároveň jako nástupní plocha hasičů a zemní substrát pro 

zasazení okrasných květin. 

Budou odvezeny pryč všechny silniční panely s výjimkou těch, na kterých je umístěno 

buňkoviště. Bude upraven vstup do stavby po odjezdu mechanizace provádějící terénní 

úpravy bude zrušena, resp. trvale uzamčena vjezdová brána před objekt AB.  

ZS pro sadové úpravy bude nejnáročnější na operativní změny v něm. Vnější oplocení 

staveniště zůstane, dokud nedojde ke kompletnímu dokončení areálových chodníků, 

dětského hřiště včetně mobiliáře, areálového osvětlení a dokončení souvrství sadových 

úprav.  

Společně se sadovými úpravami dojde k zasypání jámy po jeřábu J2 na severní straně 

objektu B. 

Oplocení bude operativně posunuto tak, aby mohly být realizovány uliční chodníky, 

následně parkoviště atd. O změně umístění oplocení bude rozhodovat stavební technik 
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po dohodě se stavbyvedoucím. Oplocení, bude muset být až do dokončení výše 

zmíněného stále kompletní.  

Po dokončení sadových úprav dojde k odstranění veškerého oplocení stavby, které bude 

odvezeno. Oploceno zůstane pouze buňkoviště, a to z bezpečnostních důvodů. Nejdříve 

však s dokončením dětského hřiště, které je plánováno na 5. 11. 2021.  

Nově vzniklá parkovací stání s živičným povrchem, budou určena pro stání aut stavby. 

Dokud si je od zhotovitele společně s chodníky nepřevezme TSKP budou před nimi stát 

mobilní ploty.  

Po odstranění zbývajících prvků zařízení staveniště dojde k rekultivaci a uvedení do 

stávajícího stavu všech dotčených a pronajatých pozemků. Pozemky, které sloužili jako 

deponie, budou rekultivovány v rámci sadových úprav. Prostor pod buňkovištěm bude 

zbaven podsypu a bude na něj navrácena ornice a zaseto vegetační semeno. To bude 

doseto na jaře roku 2022, aby se zde uchytila tráva (přesto že původně jsou zde pouze 

náletové rostliny a plevely). Celé zařízení staveniště bude odvezeno a zlikvidováno do 

Vánoc 2021. 

6.5. 

6.5.1. Oplocení 

Celý prostor staveniště i buňkoviště bude oplocen. Strana do ulice Mantovská plus část, 

který bude uzavírat oplocení buňkoviště směrem k valu bude z neprůhledného 

trapézového plechu. Zbytek staveniště bude oplocen průhledným vysokým oplocením. 

Oba typy vnějšího oplocení stavby budou výšky 2 m. Obojí oplocení bude uloženo do 

patek, buď z recyklovaného betonu, nebo recyklátové gumy. Dále bude každá stojka 

neprůhledného trapézového plotu zavětrována vzpěrou a ukotvena do země hřebem. U 

lehkého oplocení bude takto zavětrována vždy alespoň ob jedno pole. Jednotlivé dílce 

budou mezi sebou spojeny sponami, přičemž matice spoje bude směřovat dovnitř 

staveniště, aby se zabránilo jejímu uvolnění a otevření plotů z vnější strany.  

Součástí oplocení budou i mobilní zábrany výšky 1,095 m, které budou využívány na 

staveništi, jako koridory a na pracovišti, jako zábrany proti vstupu. 

Na oplocení budou umístěny informační tabule s informacemi o budovaném projektu, 

s telefonními čísli na stavbyvedoucího a na pověřeného zástupce investora a 

předpokládaným termínem dokončení stavebního díla. Na každé vjezdové bráně a u 

vchodu pro pěší bude informační tabule „pozor vstup na staveniště“.  

V oplocení budou brány pro vjezd. Nejprve budou tyto brány dvě, jedna na jižní a druhá 

na severní straně staveniště. Od prací na hrubé vrchní stavbě, potažmo s počátkem prací 

vnitřních a dokončovacích, přibude třetí brána v místě vjezdu do garáží na jižní straně 

objektu A.  

V průběhu ledna 2021 dojde ke zmenšení staveniště na jeho západní straně. Přebytečné 

plotové dílce budou odvezeny pryč ze staveniště. 

S postupem výstavby, se vymění mobilní oplocení na straně k valu za finální oplocení, 

které bude tvořit gabionová zeď a do ní zapuštěné plotové sloupky, které ponesou 

pletivo. Východní terasy objektu A se při tom také zaplotí finálním pletivem z jižní i severní 

strany.  



83 

 

Další oplocení bude mezi jednotlivými předzahrádkami patřícím k bytům v prvních 

patrech obou objektů a oplocení dětského hřiště. Tato oplocení se však již nezapočítávají 

do oplocení staveniště, ale do prvků stavebního díla. 

Název prvku Rozměr (š x v) [mm] Počet kusů 

Průhledné vysoké oplocení 3 500 x 2 000 90 

Plný trapézový plot 2 160 x 2000 95 

Recyklátová patka 680 x 250 x 140 (d x š x v) 96 

Mobilní zábrana 2 500 x 1 095 100 

Branka pro pěší 1 000 x 2 000 1 

Kolečko pro branku Ø 150 7 

Zavětrovací vzpěra + hřeb 25 x 1 800 135 

Spojka 125 x 50 96 
Tab.  6-3 Oplocení [21] 

6.5.2. Vnitrostaveništní komunikace 

Staveništní komunikace budou několika druhů. Nejobyčejnějším bude povrch ze 

zhutněného betonového recyklátu frakce 0/63. Ten bude sloužit např. jako povrch vjezdu 

do stavební jámy, zhutnění prostor skládek po zpětných zásypech, nebo jako podklad pod 

železobetonové panely. Zároveň se recyklátem bude vyplňovat případný volný prostor 

mezi panely. 

Dalším prvkem vnitrostaveništních komunikací budou železobetonové panely uložené do 

štěrkopískového lože, nebo do recyklátu frakce 0/12. Panely budou zároveň tvořit hlavní 

dopravní komunikaci staveniště a obratiště.  

Při pohybu pilotovací vrtné soupravy ve výkopu, nebude pro tuto prováděna speciální 

zhutněná komunikace. V případě, že budou nevhodné povětrnostní podmínky a půda 

bude rozmáčená dojde ke stabilizaci pomocí vápna. Případné vyjeté koleje následně 

mechanizace opraví.  

Jako komunikace pro pěší bude sloužit koridor po železobetonových panelech, případně 

po recyklátu. V místech skládek budou koridory pro pěší vyznačeny reflexním sprejem. 

Minimální šířka koridoru bude 1 m (zvětšena pro lepší průchodnost pracovníků). Na 

staveništní komunikaci se nesmí v žádném případě skladovat žádný materiál, ani pro 

krátkodobé položení. Zároveň přes ně, nesmí být po zemi vedeno žádné vedení. Všechno 

vedení musí přes komunikaci vést buď v zemi, nebo vzduchem (vzduchem pouze 

v místech na zbudované konstrukci) a v minimální výšce 2,5 m. 

6.5.3. Skládky materiálu 

Skládky materiálu jsou tvořeny primárně venkovními zpevněnými prostory, na kterých 

bude materiál skladován. Sekundárně pak bude materiál skladován v buňkovišti 

v uzamykatelných skladovacích kontejnerech.  

Výztuž do betonu bude skladována na již zhotovených konstrukcích, které budou 

momentálně volné a nebudou překážet při výstavbě. V hrubé vrchní stavbě jsou tím 

míněny prostory střech garáží před vstupy do objektů a i B.  V průběhu realizace hrubé 

spodní stavby, kde nebude na konstrukcích tolik volného prostoru, budou tyto 
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skladovány na plochách ze zpevněného recyklátu frakce 0/63. Výztuž bude vždy 

skladována na dřevěných hranolech minimálně 10 cm nad zemí.  

Prvky bednění budou skladovány v ocelových koších, ve kterých přijedou na staveniště. 

Volné bednící desky, budou skladovány na příslušných paletách. Volné koše a palety se 

pomocí manipulačních vidlí budou přesouvat za objekt B, resp. na jeho severní stranu.  

Cihelné bloky budou skladovány zabalené na paletách, tak jak přijedou ze stavebnin. 

Umístěny budou dle potřeb buď přímo na konstrukci, nebo na zhutněný recyklát 

v prostorách budoucích předzahrádek. Technik, který bude mít zdící práce na starosti, 

bude muset kooperovat s technikem, který bude mít na starosti betonáž, aby 

nedocházelo k zamezení přístupu autočerpadla z důvodů, že je prostor pro čerpadlo 

obsazen materiálem. V případě, že bude materiál přebývat, musí se nejpozději před 

příjezdem čerpadla přesunout na severní stranu objektu B, kde jsou dostatečné 

skladovací kapacity.  

Prefabrikovaná schodiště, budou skladována na dřevěných hranolech minimálně 10 cm 

nad zemí. Pro jejich skladování je vhodné místo na východní straně objektu A, případně 

na horních terasách na západní straně objektu A, případně na severní straně objektu B, 

kde je ovšem plánováno skladování dalších prvků.  

Ornice bude skladována (deponována) za oplocením na severní straně staveniště. Její 

výška nesmí přesáhnout 1,5 m, aby se v průběhu realizace nemusela přehazovat. 

Deponie výkopku bude východně od deponie ornice. Rostlá zemina ze stavební jámy však 

bude v průběhu zemních prací a krátce po nich odvážena ze stavby na trvalé uložení 

mimo staveniště, tudíž zde bude další skladovací prostor.  

V pozdějších fázích výstavby budou sloužit jako skladovací prostory také jednotlivé vnitřní 

prostory, jako jsou sklepní kóje a bytové jednotky. Vytvoření skladu v těchto prostorách 

bude muset být konzultováno se stavebním dozorem, dveře do skladu budou vždy 

provizorní a nikdy finální. Na provizorních dveřích bude vždy nápis, že se jedná o sklad a 

kdo má daný sklad na starosti, resp. kdo je držitelem klíčů od tohoto skladu.   

 

Výpočet potřeby cihelných boků 25 AKU SYM a 24 PTH a skládky materiálu pro ně 

Celkem cihelných bloků 24 PTH na 1 podlaží 297 m2 

Celkem cihelných bloků 25 AKU SYM na 1 podlaží 767 m2 

Celková potřeba nosných cihelných bloků na 1 podlaží 1064 m2 

Na 1 paletě je celkem cihelných bloků 5,625 m2 

1 Závoz obsahuje 18 palet 

1 zásobovací cyklus 101,25 m2 

Celková potřeba závozů 11 

Celkový čas zdění 1 patra 20 prac. dní 

Celková potřeba cihelných bloků na den 53,2 m2 
Tab.  6-4 Vstupní data pro výpočet skládky nosných cihelných prvků 

Z = (Q / tc) * n 

Z = (101,25 / 1) * 2 

Z = 202,5 m2 zásob cihelných bloků na staveništi 
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Z – zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

Q – množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus 

tc – čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech 

n – čas předzásobení materiálu ve dnech 

Čistá plocha skládky pro nosné zdivo:  

q = 4,77 m2 

F0 = Z / q 

F0 = 202,5 / 4,77 

F0 = 42,44 m2 skladovací plochy 

F0 – čistá plocha skládky  

β – koeficient využití pracovní plochy 

Celková plocha skládky rozšířená o komunikace, manipulační plochy apod. 

F = Z / (q * β) 

     [19] 

Stejným způsobem probíhá i výpočet dalších skladovaných materiálů. Plocha skládky se 

ještě musí navýšit o koeficient komunikací a manipulační plochy při skladování. Což pro 

tento příklad nedělám. Důležitá je informace, že jestli chceme mít na staveništi zásobu 

zdiva na alespoň 2 dny, musíme mít k dispozici zhruba 100 m2 skladovacích ploch (další 

plochu zaberou cihelné bloky pro příčky). S každým dnem, kdy budeme chtít mít 

předzásobené staveniště, musíme vyčlenit plochu alespoň 50 m2 pro skladovaný materiál.  

6.5.4. Šatny pro pracovníky 

Šatny pro pracovníky budou tvořeny stavebními buňkami, jejich počet se bude v průběhu 

realizace měnit. Šatny pro pracovníky budou vybaveny osvětlením, radiátorem, 

klimatizací, šatními skříněmi, lavicemi a stolem.  

Stavební buňky budou uloženy na železobetonový panel a dřevěné hranoly. Do 

stavebních buněk bude doveden elektrický proud. 

 

Etapa Maximální 

počet 

pracovníků 

Prostor 

potřebný na 

1 pracovníka 

Potřebný 

prostor 

plochy 

šatny [m2] 

Počet 

stavebních 

buněk na 

šatny 

I – Zemní práce a zakládání 28 

1,25 m2 

35 3 

II – Hrubá spodní stavba 55 68,75 5 

III – Hrubá vrchní stavba 48 60 5 

IV – Práce vnitřní a dokončovací 87 108,75 8 

V – Sadové úpravy 82 102,5 8 
Tab.  6-5 Stavební buňky pro šatny pracovníků 

6.5.5. Kanceláře vedení stavby 

Pro vedení stavby budou použity stavební buňky stejné jako pro pracovníky. Lišit se 

budou pouze úpravou, kde bude k dispozici pro každého THP pracovníka stůl, židle a 

vybavení potřebné k vykonávání jeho práce. Hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí mající 
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na starosti betonáže a stavební dozor budou mít každý pro sebe jednu samostatnou 

stavební buňku. THP pracovníci budou umístěni ve dvoubuňce, ve které zároveň budou 

probíhat kontrolní dny a meetingy. Počet stavebních buněk je po celou dobu stavby 

neměnný, s výjimkou buňky stavbyvedoucího monolitických konstrukcí, jehož buňka se 

bude po skončení betonáží odstraňovat, tj. v průběhu prací vnitřních a dokončovacích.  

Kancelářské buňky budou umístěny v buňkovišti s výjimkou buňky stavbyvedoucího 

monolitických konstrukcí. Jeho buňka bude umístěna u vjezdu na staveniště z ulice 

Mantovská, aby měl přehled o auto domíchávačích, které budou přijíždět hlavní branou a 

dále měl celkový přehled o pohybu u vjezdové brány. 

Buňky vedení stavby budou umístěny ve druhém patře buňkoviště, pouze buňka 

umístěná u vjezdu do staveniště bude ležet na železobetonovém panelu a dřevěných 

hranolech. Ke všem buňkám musí být dotažen elektrický proud. 

 

Pracovní pozice Celková velikost buněk [m2] Počet buněk 

Hlavní stavbyvedoucí 14 1 

Technický dozor 14 1 

Stavbyvedoucí monolit. kcí. 14 1 

THP pracovníci 28 2 
Tab.  6-6 Kanceláře vedení stavby 

Obr.  6-6 Dvojbuňka THP pracovníků [22] 
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6.5.6. Uzamykatelné sklady 

Pro skladování cennějšího, na povětrnostní podmínky náchylnějšího, nebo nebezpečného 

vybavení budou použity skladovací kontejnery. Na vrženým skladem je kontejner 20' OIS, 

jehož výrobcem je společnost Containex. Jeho vnější rozměry jsou (d x š x v) 6 050 x 2 440 

x 2 590 mm o hmotnosti 2 250 kg [6]. Uložení skladovacího kontejneru bude na 

železobetonové panely a dřevěné hranoly. Skladový kontejner nemá vnitřní osvětlení, 

nemusí být, proto k němu veden elektrický proud. 

6.5.7. Vrátnice 

Pro vrátného, zabezpečující ostrahu staveniště 24 hodin denně Je určen obytný kontejner 

Containex 10. Jeho vnější rozměry jsou 1 980 x 1 980 x 2 800 mm. Vrátnice bude umístěna 

u buňkoviště, bude vybavena stolem, židlí, osvětlením, radiátorem, klimatizací a 

počítačem pro sledování bezpečnostních kamer ze staveniště.  

6.5.8. Sociální zařízení 

Součástí zařízení staveniště bude od počátku sanitární kontejner s WC a umyvadly. Jedna 

kabinka bude určena pro vedení stavby a stavebního dozora, bude uzamčena a klíče od ní 

budou v příslušných kancelářích. Ostatní kabinky budou volně přístupné pro pracovníky. 

V samotné buňce jim bude k dispozici 4 x záchodová mísa, 4 x pisoár a 4 x umyvadlo. 

Sociální kontejner bude napojen na vodu, splaškovou kanalizaci a elektrický proud. 

Usazen bude na železobetonový panel a na dřevěné hranoly. 

Na staveništi samotném budou poté celkem 3 kusy mobilních toalet (TOI TOI FRESH 

s mytím rukou). Dvě z toalet budou vždy na pracovišti jednotlivého objektu, aby 

pracovníci nemuseli svá pracoviště opouštět z důvodů nutnosti konat potřebu. Ty se 

budou přemisťovat pomocí věžových jeřábů. Třetí poté bude v blízkosti vjezdu na 

staveniště. Rezervoár mobilních toalet se bude vyprazdňovat pravidelně, jednou týdně, a 

to v rámci smlouvy se společností TOI TOI.  

 

 

Obr.  6-7 Sociální kontejner [23] 
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Požadované hygienické vybavení staveniště 

Prvek 
Počet osob na 

prvek 

Počet prvků 

v sanitárním 

kontejneru 

Počet prvků v mobilním WC 

Umyvadlo 10 osob 4 1 

WC pro THP (vyčleněné) 10 osob 1 - 

1. Sedadlo WC + pisoár 10 osob 1 1 

2. Sedadlo WC + pisoár 11-50 osob 3 1 

Vybavení staveniště v 1 sociálním kontejneru a 1 mobilní toaletě (mob. toalety celkem 3) 

Prvek 
Počet prvků v sanitárním 

kontejneru 

Počet prvků 

v mobilním WC 

Celkem 

prvků 

Umyvadlo 4 3 7 

1. Sedadlo WC + pisoár 1 1 2 

2. Sedadlo WC + pisoár 4 2 6 
Tab.  6-7 Požadavky na hygienické vybavení staveniště [19] 

Fáze výstavby 
Počet 

pracovníků 

Potřeba 

umyvadel 

Potřeba 

WC 

Splněno 

[ANO / NE] 

I – Zemní práce a zakládání 28 3 2 ANO 

II – Hrubá spodní stavba 55 6 3 ANO 

III – Hrubá vrchní stavba 48 5 2 ANO 

IV – Práce vnitřní a dokončovací 87 9 3 *NE 

V – Sadové úpravy 82 9 3 *NE 
Tab.  6-8 Posouzení hygienických požadavků na staveniště 

* Ve fázi výstavby IV a V, kdy nesplňuje staveniště potřebný počet umyvadel na 

pracovníky, se již předpokládá, že pracovníci budou moci využívat vybavení objektu, který 

je realizován. Celkem se realizuje 143 koupelen ve 143 bytových jednotkách. U 

pracovníků, kteří budou pracovat na pracích vnitřních a dokončovacích se nepředpokládá, 

že by chodily mimo pracoviště (tj. pryč z bytu), aby si umyly ruce, ale umyjí si je 

v umyvadle v bytě.  

6.5.9. Kontejnery na odpad  

Odpady vzniklé na staveništi se budou třídit dle vyhlášky č. Vyhláška č. 383/2001 Sb. 

„Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady“, resp. s jejím 

aktuálním zněním číslo 200/2019 Sb. Stejně tak se budou třídit i odpady z kanceláří a 

zázemí pro pracovníky. Staveniště bude vybaveno kontejnery na papír, plast a směsný 

odpad přímo na staveništi a dále popelnicemi ve stejném složení v buňkovišti. Tyto 

odpadní nádoby budou sváženy v daných místních termínech firmou Pražské Služby a.s., 

které v této lokalitě odpad odvážejí. Za tyto nádoby na odpad bude placen správní 

poplatek na MěÚ Horní Měcholupy, který zprostředkuje návoz patřičných nádob na 

odpad. 

Pro stavební odpad budou ze společnosti JPP trans objednávány ocelové odpadní 

kontejnery o velikostech 3-11 m3, do kterých se bude vhazovat separovaný stavební 
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odpad. O určení, do jakého kontejneru přijde, který odpad bude mít na starosti stavební 

technik, stejně tak bude objednávat jejich odvozy a výměny, dle aktuálních potřeb 

staveniště. Firma JPP trans bude většinu odpadů likvidovat vlastními silami, a to recyklací 

stavební suti, železa atp. Směsný a nerecyklovatelný odpad bude odvážet na smluvní 

skládku odpadu, nebo do spalovny, přičemž z každého závozu doloží doklad o ekologické 

likvidaci odpadu a vážní lístek. 

6.5.10. Osvětlení 

Prostor zařízení staveniště bude osvětlen v zimních měsících, resp. v měsících, kdy je 

zhoršená viditelnost, protože slunce zapadá brzy. Toto osvětlení bude z halogenových 

světel na stativech a bude umisťováno dle potřeby. U vstupu a vjezdových bran z ulice 

mantovská bude umístěno stálé halogenové osvětlení na stožáru, nebo stativu 

s časovačem a pohybovým čidlem, nasměrovaným směrem do staveniště. Stejným 

způsobem bude řešeno i osvětlení buňkoviště. Tento systém bude zároveň pomáhat i 

ostraze staveniště v nočních hodinách, jelikož ho rozsvícené světlo upozorní na pohyb. 

Kromě toho bude mít ostraha k dispozici i kamery s nočním viděním. 

Uvnitř objektu bude na chodbách a v suterénech umístěno provizorní osvětlení 

přikotvené ke stropním konstrukcím. Návrh osvětlení vychází z finálního projektu 

osvětlení a bude realizováno na 50% množství svítidel. Jako svítidla budou použity 

trubicové zářivky.  

Mimo to budou používány přenosná halogenová svítidla napájená 230 V. Ta budou 

používána jako osvětlení při pracích v koupelnách a dalších místech stavby, které nejsou 

osvětleny přirozeným denním světlem. 

6.5.11. Protipožární opatření zařízení staveniště  

V zařízení staveniště budou dle požárně bezpečnostního zařízení stavby minimálně 4 kusy 

práškových hasicích přístrojů. 2 budou v prvním patře buněk a 2 ve druhém patře buněk.  

V etapě IV a V, kde bude 8 kusů kontejnerů se šatnami, budou hasicí přístroje doplněny a 

to po 1 kusu do každých 2 buněk (nad rámec spočítané potřeby požárníkem, v rámci 

zajištění bezpečnosti). S těmito buňkami tedy budou dodány 2 kusy hasicích přístrojů. 

V buňkách tedy bude 6ks hasicích přístrojů.  

Dále budou hasicí přístroje umístěny na Safety pointech (celkem 2 kusy). Hasicí přístroj 

také musí být umístěn u každého skladu/místa, kde se budou skladovat hořlavé látky. Typ 

hasicího přístroje bude určen dle látky a jeho dodání zajistí stavbyvedoucí.  

Celkem bude na staveniště nutno dodat 11 kusů 6 kg práškových hasicích přístrojů a 

případně další k místům skladování těkavých látek.   

6.6. 

6.6.1. Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno na stávající uliční vedení, přes předem zhotovené dočasné 

odběrné místo elektrické energie. Z tohoto hlavního elektro rozvaděče bude vedeno 

připojení podružným elektrorozvaděčům, ty budou zapojeny v sérii. Série budou části 

objektu A1, A2, B, míchací centrum, buňkoviště. Hlavní staveništní rozvaděč bude vybaven 

tlačítkem „TOTAL STOP“ pro okamžité přerušení přívodu energie do celého staveniště 

(červené zamačkávací). Podružné elektro rozvaděče budou moci být odpojeny po shození 
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hlavního jističe, který bude pod neuzamykatelným plastovým krytem. Na staveništi bude 

jeden hlavní staveništní rozvaděč, dále v objektu bude postupně až 24 podružných 

elektrorozvaděčů (přidávány do podlaží s postupem výstavby) a falších 7 kusů bude 

rozmístěno venku po staveništi. Celkem tedy 31 kusů podružných elektro rozvaděčů.  

Stávající uliční vedení a dočasné odběrné místo: 

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

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - automatickým odpojením od zdroje 

Výpočtový příkon instalovaný/soudobý Pi/Ps = 1716/323 kW 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie 3          [PD] 

6.6.1.1 Výpočet potřeby elektrické energie 

Energeticky nejnáročnější souběh prací je předpokládán při hrubé výstavbě, kdy budou 

na stavbě dva stacionární jeřáby, bude probíhat betonáž a současně zdění. Jako zhoršující 

faktor uvažuji zimní měsíce, tudíž nutnost zimních opatření a vytápění. Dále budou již 

probíhat práce na vedení elektřiny, zdravotechniky a vzduchotechniky. Toto vše je 

započítáno do výpočtu potřeby elektrické energie. 

Stavební stroj 
Příkon 

[kW] 

Počet 

kusů 

Celkový příkon 

[kW] 

Věžový jeřáb 22 2 44 

Kontinuální míchačka 4 3 12 

Pneumatický dopravník (silomat) 7,5 3 22,5 

Ponorný vibrátor 0,465 2 0,93 

Stolová pila 2,2 3 6,6 

Drážkovačka + vysavač 5 2 10 

Příklepová vrtačka 0,78 4 3,12 

Elektrické topidlo  3 10 30 

Kalové čerpadlo 0,75 1 0,75 

P1 – Příkon elektrických strojů 129,9 kW 

Vnitřní osvětlení a vytápění 

Příkon 

osvětlení 

[kW] 

Příkon 

vytápění 

[kW] 

Počet 

kusů 

Celkový příkon 

[kW] 

Kancelář 0,288 4 5 21,44 

Obytný kontejner (šatny) 0,144 2 5 10,72 

Sanitární kontejner 0,144 2 1 2,144 

P2 – Příkon vnitřního osvětlení a vytápění 34,304 kW 

Vnější osvětlení  
Příkon 

[kW / MJ] 
MJ 

Počet 

MJ 

Celkový příkon 

[kW] 

Osvětlení objektu AB 2PP – 6NP 0,0072 m2 11 475 82,62 

Areálové osvětlení 0,006 ks 30 0,18 

P3 – Vnější osvětlení 82,8 kW 
Tab.  6-9 Výpočet potřeby elektrické energie pro ZS [19] 
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Vztah pro výpočet příkonu ZS: 

 

S =  [kW] 

 

S=  = 217,124 kW 

Použité koeficienty: 

- 1,1 – koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu 

- 0,5 – koeficient současnosti elektrických motorů 

- 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

- 0,7 – fázový posun           [19] 

 

Hlavní a pomocné staveništní rozvaděče navrhne elektrikář na základě údajů spočítaných 

v tabulce výše. Nutný příkon elektrické energie pro staveniště je 217,124 kW. Instalovaný 

příkon rozvaděče pro stavbu je 323 kW. Instalovaný příkon vyhoví potřebám stavby.  

6.6.2. Voda 

V současné době je na stávajícím vodovodním řadu provedena vodovodní přípojka z trub 

LTH DN 100 v délce 7,00 m, která je ukončena provizorní vodoměrnou šachtou, která 

bude sloužit pro zásobování staveniště bytového domu. Po vybudování nové vodoměrné 

šachty bude provedeno přepojení na stávající vodovodní přípojku z trub LTH DN 100 a 

osazení vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě. Provizorní vodoměrná šachta bude 

zrušena. Zrušení provizorní vodoměrné šachty bude prováděno rozebráním tak, aby byla 

možnost dalšího využití. Vodoměrná šachta je navržena betonová s vnitřními rozměry 

1,20 x 4,00 x 1,80 m, dvěma vstupními otvory, které jsou zakryty čtvercovými vodotěsnými 

poklopy DN 600, třídy B 125. 

Za vodoměrnou sestavou bude potrubí PE 100 D 110 SDR 11 vedeno směrem k bytovému 

domu a ukončeno napojením na vnitřní rozvody vodovodu. 

Voda bude po staveništi rozvedena jednak do buňkoviště a poté k míchacímu centru. 

V průběhu zemních prací bude vodovodní hadice mířící do buňkoviště vložena do 

chráničky a zakopána. Při demontáži staveniště poté bude hadice z chráničky vytažena a 

chránička zůstane zakopána v zemi. Stejným způsobem bude přivedena voda 

k míchacímu centru, které se ale bude zřizovat v rámci zpětných zásypů. Voda povede 

v nezámrzné hloubce pro Prahu minimálně 80 cm pod povrchem.  

V rámci buňkoviště bude mít vodovod svoji vlastní měrnou soustavu pro odečet vody. 

Z tohoto odečtu bude placeno vodné i stočné. Voda, která půjde do míchacího centra, 

bude totiž spotřebována v konstrukci a nebude z ní tudíž placeno stočné.  

Aby nedošlo k zamrznutí vody zejména u míchacího centra, bude zde použito zimních 

opatření. Potrubí se obalí do tepelné izolace, případně se omotá odporovým drátem, 

který bude napájen z 9V baterie, nebo ze sítě.  
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Qa – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Účel vody MJ 
Množství 

MJ 

Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Výroba malty m3 3 200 600 

Ošetření betonu 

(strop nad částí objektu)  

m3 111 200 22 200 

Zdění z tvárnic m3 3 275 825 

Součet Qa 23 625 

Qb – VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 

Účel vody MJ Množství 
Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Hygienické účely Pracovník 87 40 3480 

Součet Qb 3480 
Tab.  6-10 Spotřeba vody pro provozní a hygienické účely [19] 

Qc je uvažováno jako 0, jelikož stavba se nachází v blízkosti požárních hydrantů 

současného sídliště. V rámci budování bytového domu AB, není uvažováno se zřízením 

nového požárního hydrantu, jelikož bude stačit hydrant stávající u bytového domu na 

opačné druhé straně ulice Mantovská. Součástí objektu je rozvod vody pro hašení 

v garážích, ten je naplánovaný v projektové dokumentaci a zahrnut do objektové potřeby 

vody. 

 

6.6.2.1 Dimenzování staveništního potrubí 

 

Výpočet: 

 

Qab =  

Qab =  = 1,557 l/s 

1,557 l/s ≤ 1,6 l/s 

 

 

Kde:  

Qab spotřeba vody [l/s] 

Pn potřeba vody za směnu 

Kn koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy 1,5, 

 pro sociální potřeby 2,7) 

t odběr vody [hod] 

3 600 1 hodina ve vteřinách         [19] 
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Výpočtový průtok Q 

[l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 

Počet výtokových 

jednotek N 
1 2 6 20 40 120 380 800 2 110 

D 

Palec 

(“) 
½ ¾ 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 

mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
Tab.  6-11 Přibližný návrh světlosti vodovodních potrubí [19] 

Průměr vodovodní přípojky DN 100 je dostatečný, neboť pro potřeby staveniště by 

postačoval průměr DN 40.  

6.6.3. Kanalizace 

Kanalizace ze sanitárního kontejneru bude odváděna do splaškové kanalizace přes RŠS 1. 

Kanalizační přípojka bude v tomto místě KTH DN 300.  

Před zbudováním kanalizační přípojky, bude splašková voda směřována do fekálního 

tanku o objemu 9 m3. Čerpání bude prováděno za pomoci fekálního vozu z ulice 

Mantovská přes oplocení k buňkovišti. To bude ukončeno nejpozději koncem listopadu 

2020, kdy dojde k připojení sanitárního kontejneru na splaškovou kanalizaci. Interval 

objednávání není pevně stanoven, objednání vývozu bude v kompetenci 

stavbyvedoucího, nebo pověřeného stavebního technika. Orientační četnost vyvážení je 

uvedena v tabulce níže. 

Dále budou k dispozici 3 mobilní toalety TOI TOI fresh s umyvadlem, které budou 

vyčerpávány a uklízeny 1x za týden.  

 

 

6.6.3.1 Fekální tank 

Fekální tank je součástí sociálního kontejneru, nachází se pod ním, po přepojení na 

kanalizaci bude odpad napojen na odvod fekálního tanku a pokračovat do RŠS 1. 

 

Období 

Maximální 

počet 

pracovníků 

Objem 

fekálního 

tanku 

Spotřeba 

l / osobu 

a den 

Celková 

spotřeba na 

osobu a den 

Frekvence 

vyvážení 

Březen 2020 18 

9 000 l 87 l 

1 566 5 dní 

Duben 2020 24 2 088 5 dní 

Květen 2020 24 2 088 5 dní 

Červen 2020 28 2 436 4 dny 

Červenec 2020 50 4 350 2 dny 

Srpen 2020 55 4 785 1 den 

Září 2020 48 4 176 2 dny 

Říjen 2020 41 3 567 2 dny 

Listopad 2020 37 3 219 2 dny 
Tab.  6-12 Četnost vyvážení fekálního tanku 
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Výpočet je čistě orientační, protože se nepředpokládá, že by každý den byla maximálně 

využita kapacita spotřeby vody na pracovníka. Platí proto tedy, že objednávání vývozu 

zajistí stavbyvedoucí, nebo technik dle potřeby. Po ukončení provozu fekálního tanku, 

zůstane tento v zemi, dokud nebude odstranění celé buňkoviště. 

 

6.6.3.2 Napojení sanitárního kontejneru na splaškovou kanalizaci 

Od listopadu 2020, dojde k přepojení sanitárního kontejneru na splaškovou kanalizaci 

v místě revizní šachty RŠS 1. Potrubí bude ve sklonu minimálně 2%. Předpokládám, že 

bude plněno 50% připojovacího potrubí (pauza na oběd a konec pracovní směny).  

 

Zařizovací předmět Počet kusů DU [l/s] Σ DU [l/s] 

Umyvadlo 4 0,5 2,0 

Pisoár 4 0,5 2,0 

Záchodová mísa 5 2,0 10,0 

Celkový součet výpočtových odtoků 14,0 l/s 
Tab.  6-13 Součet výpočtových odtoků [24] 

Průtok splaškových vod Qww [l/s] 

Qww =  

Qww =  = 3,74 l/s 

 

K  součinitel odtoku, pro nárazový odběr je roven 1,0 

Σ DU součet výpočtových odtoků [l/s] 

[24] 

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí: 

Průměr 

potrubí 

Vnitřní 

průměr 

potrubí 

[m] 

Maximální 

dovolené 

plnění [%] 

Součinitel 

drsnosti 

kser 

Průtočný 

průřez 

potrubí S 

[m2] 

Rychlost 

proudění 

v [m/s] 

Maximální 

povolený 

průtok 

Qmax [l/s] 

DN 75 0,0712 

70 0,6 

0,0040 0,866 2,579 

DN 110 0,1036 0,0063 1,092 6,885 

DN 125 0,1186 0,0083 1,187 9,806 

DN 160 0,152 0,0136 1,382 18,756 
Tab.  6-14 Charakteristiky trubek HT v závislosti na průměru [24] 

Qmax ≥ Qtot 

Qmax = 6,885 l/s ≥ Qtot = 3,74 l/s 

[24] 

Svodné potrubí ze sociálního kontejneru do revizní šachty RŠS 1 a následně do splaškové 

kanalizace je navrženo o průměru DN 110. 
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6.7. 

Aby byly zajištěny veřejné zájmy bude stanovena pracovní doba od 7:00 do 16:00 

s hodinovou přestávkou na oběd po 4 hodinách práce (to je od 11:00 do 12:00). V případě 

zpoždění časového harmonogramu bude možné provádět stavební činnost od 7:00 do 

18:00 a to pouze ve všední dny a stavbyvedoucí zajistí pracovníkům alespoň 30 minut 

pauzy po 6 pracovních hodinách dle Zákoníku práce). Stavební činnost nebude probíhat o 

víkendech a o státních svátcích České republiky. V případě nutnosti provádění 

technologických prací jako např. strojní hlazení betonu, mohou tyto činnosti být 

vykonávány až do 21:00. V případě nutnosti vykonávat tyto práce v době nočního klidu, o 

víkendech, nebo státním svátku, budou obyvatelé předem upozorněni vyvěšením 

informačního dopisu s popisem problému, prací a s omluvou za způsobené komplikace 

na vchodové dveře všech bytových domů v okolí staveniště. Dále se informace vyvěsí i na 

informační tabuli na oplocení staveniště, informuje se městská policie, a především se o 

daném problému včas informuje příslušný stavební úřad, který schválil projektovou 

dokumentaci s vědomím, že k této situaci může dojít.  

Komunikace v okolí stavby budou průběžně čištěna mycím zařízením na smykovém 

nakladači, v případě silného znečištění komunikací, budou tyto uklízeny tlakovou vodou, 

lopatami a smetáky.  

Omezení v dopravě bude vznikat při vykládání materiálu pomocí věžového jeřábu z ulice 

Mantovská. V tuto dobu bude část ulice z bezpečnostních důvodů zcela uzavřena.  Značka 

zákaz vjezdu bude umístěna vždy za vjezd do garáže, aby vyjíždějící auta měla možnost 

najet rovnou na vyznačenou objízdnou trasu viz obrázek 6.7 Objízdná trasa při zákazu 

vjezdu. 

Při realizaci parkovacích stání a napojení kanalizace bude omezení a umístění zákazových 

značek totožné, jako tomu je naznačeno na obrázku 6.7.  

Celkově se nepředpokládá negativní vliv na provoz v okolí staveniště s výjimkou ulice 

Mantovská. Ulice Hornoměcholupská, kam oba konce ulice Mantovská ústí je páteřní 

komunikací v Horních Měcholupech a je po ní velký provoz osobních i nákladních vozidel.  

Na staveništi bude nainstalován kamerový monitorovací systém s nočním viděním. Ten 

bude nainstalován a dle potřeby doplňován firmou zajišťujícím ostrahu staveniště a 

kamery budou řízeny vrátným z prostor vrátnice. Kamery budou mířit pouze na 

staveniště tak, aby nezabírali veřejné prostranství ani okolní ulice. V žádném případě 

nesmí být kamera směřována tak, aby skrze ni bylo vidět do oken okolních objektů. 

Během výstavby nebudou omezováni chodci s výjimkou vykládky materiálu, kdy mohou 

být signalistou jeřábu požádáni, aby z bezpečnostních důvodů počkali, než kočka jeřábu 

opustí prostor, který by je mohl případně ohrozit. Stavební činností, naopak vzniknou 

nový chodník, který propojí Javorovou čtvrť s nově budovanou Javorovou čtvrtí II. Ty 

budou propojeny nově vzniklým osvětleným přechodem pro chodce.  

V místě stavby se nachází bytové domy, které bude hluk z výstavby rušit. Tento jev bude 

minimalizován použitím plných plotů směrem do ulice Mantovská, a tedy i směrem 

k těmto objektům. V rámci vydaného stavebního povolení byly stavební činnosti povoleny 

stavebním úřadem i dalšími orgány. V rámci zajištění dobrých vztahů s okolím může 

rozhodnout hlavní stavbyvedoucí o dočasném přerušení, nebo zkrácení stavebních 

činností, z důvodů nadměrné zátěže okolí hlukem. 
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6.8. 

Schéma umístění dopravního značení je řešeno v příloze 3.1 Bližší dopravní vztahy. 

Do ulice Mantovská budou instalovány 2 značky „Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby“. 

Třetí značka bude instalována před křižovatku ulic Modenská a Mantovská.  

Rychlost v okolí staveniště nebude značkou snižována, jelikož celá Javorová čtvrť, tj. ulice 

Mantovská a Modenská leží v zóně maximální povolené rychlosti 30 km/h. 

Na staveništi budou k dispozici 2 cedule „Zákaz vjezdu“, které budou umisťovány a 

využívány při vykládání kamionů z ulice Mantovská a také při realizaci chodníku a 

parkoviště v ulici Mantovská na jižní straně budovaného bytového domu.  

Během výstavby vznikne na jihozápadní straně staveniště vchod pro pěší do areálu. Ten 

bude navazovat na stávající chodníky z první etapy výstavby a přes silnici bude realizován 

nový přechod pro chodce. Značka přechod pro chodce bude na obou stranách silnice a 

na silnici bude doplněna vodorovným značením bílé barvy.  

Obr.  6-8 Objízdná trasa při zákazu vjezdu [18] 
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Obr.  6-11 Pozor vstup na staveniště [25] 

 

] 

Na vjezdových i pěších branách do staveniště budou umístěny cedule „pozor vstup na 

staveniště“. Dále budou průběžně po oplocení rozmístěny cedule „nepovolaným vstup 

zakázán“. Na vnitřní straně staveniště v prostorách vjezdu poté budou umístěny cedule 

„Stůj. Dej přednost v jízdě“.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  6-10 Pozor výjezd vozidel stavby [25] Obr.  6-9 Zákaz vjezdu [25] 
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6.9. 

Bližší informace k BOZP při realizaci monolitických konstrukcí jsou uvedeny v kapitole 

11.3 Plán BOZP vybraných stavebních procesů. 

V rámci přípravy realizace stavby si investor zajistí koordinátora BOZP, který vypracuje 

plán BOZP na staveništi, který bude pro generálního dodavatele minimem, kterým se 

bude muset při realizaci řídit. Stavebník si koordinátora zajistí již v přípravné fázi, kdy 

bude zpracovávána projektová dokumentace, aby ten mohl dohlížet nad navrženými 

konstrukcemi a jednotlivými části stavebního díla a mohl tak zabránit návrhu 

konstrukcích, při jejichž realizaci by mohlo dojít k nebezpečným pracím. Koordinátor 

bezpečnosti vypracuje bezpečnostní řešení stavby a jednotlivých procesů dle aktuálních 

platných zákonů, vyhlášek a norem. Bude se řídit zákonem 309/2006 sb. („Zákon, kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci)“), resp. jeho aktuálním zněním, tj. zákon číslo 88/2016 sb., dále neřízením vlády 

591/2006 sb. („Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích“), resp. jeho aktuálním zněním, kterým je nařízení vlády č 

136/2016 Sb. 

Plán BOZP bude předán generálnímu dodavateli nejpozději v den předávání staveniště, a 

to jako součást předávacího protokolu. Doporučuje se však, aby již od pozdějších fází 

výběrového řízení (pokud je konáno), nebo od výběru dodavatele, byly koordinovány 

přípravné práce koordinátora bezpečnosti práce, pracovníka BOZP generálního 

dodavatele a hlavního stavbyvedoucího generálního dodavatele tak, aby se všechny 

pracovní činnosti realizovali dle nejpřísnějších bezpečnostních standardů.  

Jako nejdůležitější výsledky společného jednání, by mělo být zařízení staveniště, kde jsou 

striktně odděleny pěší komunikace od dopravních komunikací. Dále primárně prvky 

kolektivní ochrany chránit volné okraje konstrukce a úvazy a jistící postroje používat 

Obr.  6-13 Nepovolaným vstup zakázán [25] 
Obr.  6-12 Stůj. Dej přednost v jízdě [25] 



99 

 

pouze při instalaci prvků kolektivní ochrany. Dále omezit práce, kdy hrozí pád do hloubky, 

pracovníci musí manipulovat s těžkými břemeny atd.  

Pro přenesení výše jmenovaných principů k subdodavatelům a k pracovníkům, bude 

každý jednotlivý pracovník zaškolen v BOZP při prvním vstupu na staveniště, kde mu 

stavbyvedoucí, nebo pověřený THP pracovník sdělí, že před vykonáváním jakékoli práce, 

jej musí pověřená osoba z řad generálního dodavatele proškolit na rizika spojená s danou 

činností. Přesně mu daná rizika popsat, vysvětlit (ideálně na obrázcích a piktogramech), 

na pracovišti mu fyzicky ukázat prvky kolektivní ochrany, které nesmí být rozebrány a 

případně kotvící body, ke kterým se pracovník může bezpečně ukotvit ve vymezovacím, 

nebo záchytném postroji. Každé jednotlivé proškolení pracovníka stvrdí školený i školitel 

svými podpisy. Nedílnou součástí podpisového archu bude věta „Byl jsem proškolen o 

možných rizicích spojených s vykonáváním dané činnosti, rozumím jim a budu se jimi 

řídit“. Tato věta bude uvedena v jazyce českém, anglickém, německém, ukrajinském, 

ruském, polském, maďarském, bulharském. V případě, že pracovník danému výkladu 

nebude rozumět, zajistí stavbyvedoucí překlad školení pro daného pracovníka a do 

podpisového archu nechá dopsat větu v jeho řeči.  

Pracovník má vždy právo odmítnout provádět práci, pokud si myslí, že by tím byla 

ohrožena bezpečnost jeho, nebo druhých osob! V tomto případě má povinnost to 

oznámit svému přímému nadřízenému, nebo zástupci vedení stavby, který zjedná 

opatření pro zabezpečení vykonávané práce. 

V případě, kdy jakýkoliv pracovník na staveništi zjistí, že jsou porušeny prvky BOZP, nebo 

jsou prováděny práce, které se neslučují se zásadami BOZP pro dané pracoviště 

(staveniště), je povinen to neprodleně sdělit pracovníkům provádějící danou činnost 

(pokud tím ale neohrozí bezpečnost svou, nebo jejich, pokud hrozí např. úlek a následný 

pád) a zástupci vedení stavby z řad generálního dodavatele, který neprodleně přeruší 

práce na daném pracovišti. Následně z bezpečného místa zdokumentuje porušení BOZP 

(fotografiemi) a nechá zjednat nápravu. Následně zdokumentuje opravený stav. 

Vypracuje formulář porušení BOZP a následné zjednání nápravy a pomocí e-mailové 

komunikace si nechá od koordinátora BOZP potvrdit vhodnost použitého řešení. Teprve 

po schválení řešení koordinátorem BOZP dá vedoucí pracovník generálního dodavatele 

pokyn k pokračování prací na daném pracovišti (toto se týká těžkého, nebo systémového 

porušení kázně v BOZP).  

Všeobecné školení „práce na staveništi“ bude probíhat každý měsíc za účasti všech 

pracovníků (jednotlivě, nebo po maximálně 5členných skupinách). Účast na školeních 

stvrdí pracovníci svým podpisem.  

Mimo to budou každých 14 dní probíhat koordinační schůzky se zástupci vedení stavby a 

zástupců všech subdodavatelů, kteří v tu dobu na staveništi pracují. Budou řešit vzájemné 

problémy při koordinaci a potřeby jednotlivých subdodavatelů v oblasti BOZP. Tímto se 

minimalizuje riziko, kdy jeden subdodavatel se bude pohybovat na pracovišti druhého 

subdodavatele, který v ten moment může mít rozebrány prvky kolektivní ochrany, ale 

jeho pracovníci budou pracovat z úvazů a došlo by tak k ohrožení života a zdraví 

pracovníka, který se neměl v daném čase na pracovišti pohybovat.  

V případě návštěv na staveništi se tito lidé mohou po staveništi pohybovat pouze 

v doprovodu zástupce generálního dodavatele a po předchozím proškolení v oblasti 

BOZP a aktuálních rizik na staveništi. Dále musí být tyto osoby vybaveny OOPP 
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vyžadovanými na staveništi (bezpečnostní obuv S3, reflexní vesta, bezpečnostní helma 

s podbradníkem, ochrana sluchu, ochrana očí, pracovní rukavice a dlouhé kalhoty).  

Při práci jeřábů má rozhodující slovo koordinátor jeřábů, který je za jejich práci 

zodpovědný. Ani hlavní stavbyvedoucí nesmí vydat pokyn, který by byl v rozporu 

s pokynem koordinátora jeřábů (práce za nevhodných klimatických a povětrnostních 

podmínek, nedovolená manipulace s břemeny, vzájemné protínání drah jeřábů atd.).    

6.10. 

Další informace k enviromentálnímu řešení při realizaci bytového domu AB jsou 

v kapitole 11. 1 Vybrané body certifikace LEED. 

6.10.1. Ochrana ornice 

Ornice, která se odstraní ze staveniště, bude deponována za oplocením na severní straně 

staveniště. Celková tloušťka sejmuté ornice bude 30 cm. Ornice bude deponována 

maximálně do výšky 1,5 m maximální sklon figury bude 45°. Pro zajištění těchto 

podmínek je zvolena dostatečně velká plocha deponie. 

6.10.2. Prevence proti znečištění kanalizace a vodních toků 

U paty protihlukového valu je zbudován rigol, který bude jímat a odvádět vodu stékající 

z protihlukového valu směrem do stavební jámy. Rigol odvádí dešťovou vodu směrem na 

volnou pláň. Do tohoto rigolu bude ponorným čerpadlem a soustavou hadic také 

přečerpávána voda z gravitační studny, která se zbuduje ve stavební jámy a její hloubka 

bude o 1 m nižší než hloubka základové spáry.      

Dešťová voda ze střechy realizovaných objektů, nebude moci být z technologických 

důvodů sváděna rovnou do vsakovací nádrže, která je plánovaná pro dokončený objekt, 

jelikož by došlo během výstavby k jejímu poškození. Jako náhradní řešení bude použito 

dočasné osazení dvou propojených IBC nádrží (kostek s objemem 1 000 l) do kterých 

bude umístěno ponorné čerpadlo, které bude pomocí soustavou hadic natažených okolo 

objektu B odvádět vodu do rigolu, zbudovaného za objektem A směrem k valu. Do tohoto 

dočasného rezervoáru bude směřovat i dočasná retenční trubka, která bude odvádět 

vodu zpod silničních panelů, které budou vyspádovány jejím směrem.  

Automobily, které budou opouštět staveniště budou na panelové Vnitrostaveništní 

komunikaci očištěny od bahna pomocí lopat a košťat, staveniště bude uspořádáno tak, 

aby znečištění vozidel bylo minimalizováno.  

Při znečištění veřejných komunikací, musí dojít k jejich okamžitému úklidu. K tomu 

poslouží přítomný smykový nakladač, který bude doplněn o přídavné zařízení „čistič 

komunikací“, případně tlakovou vodou a košťaty a lopatami.  

6.10.3. Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé na staveništi se budou třídit dle vyhlášky č. Vyhláška č. 383/2001 Sb. 

„Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady“, resp. s jejím 

aktuálním zněním číslo 200/2019 Sb. Stejně tak se budou třídit i odpady z kanceláří a 

zázemí pro pracovníky. Staveniště bude vybaveno kontejnery na papír, plast a směsný 

odpad přímo na staveništi a dále popelnicemi ve stejném složení v buňkovišti. Tyto 

odpadní nádoby budou sváženy v daných místních termínech firmou Pražské Služby a.s., 

které v této lokalitě odpad odvážejí. Za tyto nádoby na odpad bude placen správní 
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poplatek na MěÚ Horní Měcholupy, který zprostředkuje návoz patřičných nádob na 

odpad. 

Pro stavební odpad budou ze společnosti JPP trans objednávány ocelové odpadní 

kontejnery o velikostech 3-11 m3, do kterých se bude vhazovat separovaný stavební 

odpad. O určení, do jakého kontejneru přijde, který odpad bude mít na starosti stavební 

technik, stejně tak bude objednávat jejich odvozy a výměny, dle aktuálních potřeb 

staveniště. Firma JPP trans bude většinu odpadů likvidovat vlastními silami, a to recyklací 

stavební suti, železa atp. Směsný a nerecyklovatelný odpad bude odvážet na smluvní 

skládku odpadu, nebo do spalovny, přičemž z každého závozu doloží doklad o ekologické 

likvidaci odpadu a vážní lístek.  

 

Kód odpadu Název odpadu 
Způsob 

zajištění 

Předpokládané 

množství [t] 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly B 10 

15 01 02 Plastové obaly B 10 

15 01 03 Dřevěné obaly C 1 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek, nebo obaly jimi znečištěné 
A 

1 

17 01 01 Beton B 5 

17 01 02 Cihly B 20 

17 02 01 Dřevo B 10 

17 02 03 Plasty B 5 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet A <1 

17 04 05 Železo a ocel B 10 

17 04 07 Směsné kovy B 3 

17 05 04 Zemina a kamení C 30 

17 06 04 Izolační materiály B 3 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry  C 1 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  A 3 

20 03 01 Směsný komunální odpad C 10 

20 03 04 Kal ze septiků a žump A 2 
Tab.  6-15 Zatřídění odpadů dle zákona č 93/2016 Sb.  

Způsob zajištění:  

   A-předání odpovědné osobě 

   B-recyklace 

   C-skládkování          

Množství odpadu bylo určeno po konzultaci s pracovnicí odboru životního prostředí při 

MěÚ Žamberk.  
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6.10.4. Prevence proti znečištění ovzduší 

Jako prevence proti prašnosti v oblasti budou na staveništi použity jako staveništní 

komunikace primárně železobetonové panely. Ty nebudou v suchu tolik prášit, pokud se 

budou pravidelně čistit, k čemuž bude na staveništi určený stroj (smykem řízený nakladač 

s příslušenstvím pro čištění komunikací) . Tento stroj bude čistit i komunikace u výjezdů 

ze stavby a okolí buňkoviště.   

Nákladní automobily budou plněny tak, aby z nich při jízdě neprášilo (maximálně však po 

hranu korby a maximální nosnost vozidla). V případě velkého sucha a zvýšené prašnosti, 

bude přes korbu nákladních aut přehazovány plachty.  

Dále se při řezání cihelných bloků budou používat stolové pily s vodní nádobou, které 

budou minimalizovat prašnost. Drážkovačky budou použity společně s vysavačem, na 

který budou napojeny. 

Pro nepřitěžování smogu v lokalitě budou na staveništi použity věžové jeřáby místo 

jeřábu na automobilovém podvozku. Všechny nákladní automobily generálního 

dodavatele, které budou použity na staveništi musí splňovat nejpřísnější emisní normy 

(EURO 6). Nákladní automobily subdodavatelů musí splňovat minimálně emisní normu 

EURO 5.  

Všechny stroje musí mít platné technické zkoušky a revize, aby nadměrně nezatěžovaly 

ovzduší vypouštěním škodlivých emisí.     

6.10.5. Ochrana proti hluku  

Práce na staveništi musí probíhat v souladu s nařízením vlády Nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v aktuálním 

znění č. 248/2018 Sb. Aby byly zajištěny veřejné zájmy bude stanovena pracovní doba od 

7:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou od 11:00 do 12:00. Práce budou probíhat pouze ve 

všední dny (tj. od pondělí do pátku). Práce nebudou probíhat o víkendech (sobota a 

neděle) a o státních svátcích v České republice. V případě nutnosti provádění 

technologických prací jako např. strojní hlazení betonu, mohou tyto činnosti být 

vykonávány až do 21:00. V případě nutnosti vykonávat tyto práce v době nočního klidu, o 

víkendech, nebo státním svátku, budou obyvatelé předem upozorněni vyvěšením 

informačního dopisu s popisem problému, prací a s omluvou za způsobené komplikace 

na vchodové dveře všech bytových domů v okolí staveniště. Dále se informace vyvěsí i na 

informační tabuli na oplocení staveniště, informuje se městská policie, a především se o 

daném problému včas informuje příslušný stavební úřad, který schválil projektovou 

dokumentaci s vědomím, že k této situaci může dojít. Aby byla v lokalitě zajištěna pohoda 

bydlení a kvalita spánku obyvatel, bude zhotovitel dbát o to, aby k takové situaci, pokud 

možno vůbec nedošlo. 

Nejbližší objekt se nachází cca 20 m od hrany nově budovaného bytového domu. Jedná se 

taktéž o bytový dům. Staveniště směrem do ulice (a směrem ke stávajícím bytovým 

domům) bude oploceno neprůhlednými trapézovými plotovými dílci, ty mimo jiné mají 

lepší hlukovou odrazivost směrem zpět do staveniště. 

Předpokládaná nejhlučnější činnost je vrtání pilot. Ta bude prováděna ve dvou výškách, a 

to je stávající úroveň terénu (pilotová stěna) a ve výkopu v hloubce 6,5 m. V obou 

případech bude hlavní stavbyvedoucí a stavební dozor reagovat na podněty lidí z okolních 

objektů, zejména na jejich stížnosti na hluk. V případě opakujících se stížností může 

stavbyvedoucí přerušit dočasně pilotovací práce, resp. omezit dobu jejich činnosti, aby 
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byly zachovány dobré vztahy s obyvateli žijícími v okolí. Avšak v době vykonávání 

stavebních činností, se nepředpokládá, že by se v bytových domech zdržovalo vetší 

množství lidí, jelikož budou v práci. V rámci stavebního povolení bylo posuzován i faktor 

hluku vznikajícího stavební činností a nebyly stavebním úřadem vznešeny doplňující 

požadavky na další protihluková opatření.  
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Přehled nasazení jednotlivých hlavních stavebních strojů a mechanismů je uveden 

v příloze číslo 9.2 Plán zajištění materiálových zdrojů-bilance hlavních strojů. 

7.1. 

7.1.1. Pásový dozer Caterpillar D6N 

Pásový dozer se použije pro skrývku ornice (resp. ornice a navážky, která se na pozemku 

nachází). Dále se použije k modelaci dočasné skládky ornice a k modelaci zeminy 

znečištěné navážkou (která se na pozemku nachází od doby budování předešlých 

stavebních etap). Stroj bude na staveniště dopraven za pomocí tahače s podvalníkem. 

Stroj bude využíván od 16. do 20. 3. 2020. 

 
Obr.  7-1 Pásový dozer CAT D6N [3] 

Hmotnost stroje 20,8 t 

Výkon motoru 159 kW 

Rozměry (d x š x v) 6,74 x 3,26 x 3,2 m 

Šířka radlice 3,26 m 

Akustický výkon působící na okolí 86 dB (15 m od stroje) 
Tab.  7-1 Pásový dozer CAT D6N [3] 

7.1.2. Hydraulické rýpadlo CAT 326 F 
 Hydraulické rypadlo bude sloužit k vytěžení stavební jámy, modelaci dočasné skládky zeminy a následné překládání 

skládky na sklápěcí nákladní automobily pro odvoz ze staveniště na trvalou skládku zeminy. Na stavbě budou 

v exponovaném čase dvě rýpadla a na stavbu budou dopravena za pomocí tahače s podvalníkem. Využita budou 

v březnu 2020. Jedno rýpadlo poté koncem listopadu a v průběhu prosince 2020. 

Hmotnost stroje 25,6-28,0 t 

Výkon motoru 149 kW 

Max hloub. dosah / max. dosah 6,69 / 10,33 m 

Objem lopaty 0,6-1,8 m3 

Akustický výkon působící na okolí 104 dB 

Tab.  7-2 Hydraulické rypadlo CAT 326 F [3] 
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Obr.  7-2 Hydraulické rypadlo CAT 326 F [3] 

 

 

Obr.  7-3 Hydraulické rypadlo CAT 326 F [3] 
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7.1.3. Kompaktní mini rýpadlo CAT 304E2 CR 

Kompaktní mini rypadlo, používané pro modelaci zpětných zásypů v hůře přístupných 

místech, k jemnější modelaci apod. Mini rýpadlo bude na staveniště dopraveno tahačem 

na podvalníku. Nasazeno bude na přelomu dubna a května 2020, dále koncem listopadu 

a v průběhu prosince 2020 a následně koncem září až do začátku listopadu roku 2021. 

Hmotnost stroje 4 t 

Výkon motoru 30 kW 

Max hloub. dosah / max. dosah 3,5 / 5,5 m 

Objem lopaty 0,06 – 0,28 m3 
Tab.  7-3 Kompaktní mini rypadlo CAT 304E2 CR [3] 

 

7.1.4. Vrtná souprava BAUER BG 15H BT40 

Vrtná souprava bude využívána pro vyvrtání pilotové stěny, vyvrtání záporového pažení a 

vyvrtání pilot pod základy objektu A (Záběr Z3 a Z4). Piloty budou s ocelovou výpažnicí. Na 

staveniště bude dopravena specializovanou firmou, která se zabývá přepravou 

nadměrných nákladů. Stavba si stroj přebere na staveništi. Dopravu zajistí subdodavatel 

provádějící pilotáž. Na stavbu bude dopravena na podvalníku taženém tahačem. Časově 

bude vrtná souprava nasazena první dva týdny v dubnu a první dva týdny v květnu (z 

technologických důvodů, jelikož nejprve se provede pilotová stěna, poté odtěžení zeminy 

a následně samotná pilotáž pod základy).  

Hmotnost stroje 49 t 

Maximální průměr vrtu 1,2 m 

Maximální hloubka vrtu 41 m 

Přepravní rozměry (š x v x d) 3 x 3,4 x 16,82 m 

Rychlost pojezdu 1,5 km/h 

Povolený náklon vpřed / vzad 5° / 15° 
Tab.  7-4 Vrtná souprava BAUER BG 15H BT40 [4] 

Obr.  7-4 Kompaktní mini rypadlo CAT 304E2 CR [3] 
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Obr.  7-6 Vrtná souprava BAUER BG 15H BT40 [Autor] Obr.  7-7 Vrtná souprava BAUER BG 15H BT40 [4] 

Obr.  7-5 Vrtná souprava BAUER BG 15H BT40 [4] 
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7.1.5. Vrtačka zemních kotev HÜTTE HBR 504 

Vrtačka na zemní kotvy, bude použita k vyvrtání 35 kusů zemních kotev pilotové stěny. 

Vrtačka zemních kotev bude na staveniště dopravena nákladním automobilem 

s podvalníkem. Nasazena bude první týden v květnu 2020.  

Hmotnost stroje 16 t 

Maximální průměr vrtu 1,2 m 

Přepravní rozměry (š x v x d) 2,1 x 3 x 6,5 m 

Rychlost pojezdu 2,5 km/h 
Tab.  7-5 Vrtačka zemních kotev HÜTTE HBR 504 [5] 

 
Obr.  7-8 Vrtačka zemních kotev HÜTTE HBR 504 [5] 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6. Ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500 

Ježkový válec bude sloužit k hutnění zeminy, zejména poté k hutnění zpětných zásypů. Na 

staveniště bude dopraven Nákladním automobilem s nosností nad 1,5 t. Časové nasazení 

je od konce listopadu přes prosinec 2020 a poté od konce září do začátku listopadu 2021. 

Hmotnost stroje 1,595 t 

Rychlost 20 m/min 

Šířka válce 850 mm 

Hladina hluku  103 dB 

Frekvence vibrací 42 Hz 
                                Tab.  7-6 Ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500 [6] 

 

 

Obr.  7-9 Vrtačka zemních kotev HÜTTE HBR 504 [5] 

Obr.  7-10 Ježkový vibrační válec Bomag BMP 8500 [6] 
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7.1.7. Finišer CAT AP300F  

Finišer pro realizaci asfaltového povrchu parkovacích stání. Na staveniště bude dopraven 

na podvalníku taženém nákladním automobilem. Nasazení finičeru proběhne první týden 

v červenci roku 2021. 

Hmotnost stroje 7,4 t 

Max. pracovní šířka 4,0 m 

Šířka stroje 1,7 m 

Objem násypného zásobníku 3,8 m3 

Tab.  7-7 Finišer CAT AP300F [3] 

 

 

 

 

 

 

7.1.8. Třístranný sklápěč TATRA T815 

Pro převoz výkopku ze stavební jámy na mezideponii a na trvalou skládku zeminy, budou 

využívány nákladní automobily Tatra Phoenix T815 8x8. Na staveniště se dopraví po 

vlastní ose. Časové nasazení proběhne ve čtyřech etapách počínaje od dubna do prvního 

týdnu v květnu 2020. Následně Od konce listopadu do Vánoc 2020. Dále první týden 

v červenci 2021 a konečně od posledního týdne září do prvního týdne v listopadu 2021. 

Maximální přípustná hmotnost stroje 41 t 

Užitné zatížení 27,9 t 

Max. rychlost 85 km/hod 

Objem korby 18 m3 

Tab.  7-8 Sklápěč Tatra T815 [7] 

Obr.  7-11 Finišer CAT AP300F [3] 

Obr.  7-12 Sklápěč Tatra T815 [7] 
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7.1.9. Vibrační deska DYNAPAC CM13 

Pro hutnění zeminy v hůře hutněných místech, např. v hůře přístupných místech, dále 

pak ke zhutnění chodníků apod. Vibrační deska bude na staveniště dopraven 

dodávkovým, nebo nákladním vozem a nasazena bude od začátku dubna 2020. Dále od 

posledního týdne v listopadu do Vánoc 2020. Následně první týden v červenci 2021 a 

konečně při terénních úpravách a dláždění chodníků od posledního týdne v září do 

prvního týdně v listopadu 2021. 

Hmotnost stroje 142 kg 

Rozměry d x š x v 1 050 x 460 x 1 010 mm 

Maximální sklon 20° 

Pohon Benzín 
Tab.  7-9 Vibrační deska DYNAPAC CM13 [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.10. Kalové čerpadlo Tsurumi HS2.75S 

Pro čerpání dešťových vod ze stavební jámy, okolí základů jeřábů a posléze ze suterénů, 

resp. z vysychacích jímek. Včetně hadic (alespoň 70 m). Voda bude čerpána do stávajícího 

odvodňovacího rigolu mezi objektem A a valem. Čerpadlo bude na stavbě k dispozici po 

celou dobu výstavby. 

 Hmotnost stroje 19 kg 

Rozměry d x š x v 184 x 285 x 388 mm 

Maximální výtlak 18 m 

Sací rampa 13,8 m3/hod 

Napětí 230 V 
Tab.  7-10 Kalové čerpadlo Tsumuri HS2.75S [6] 

Obr.  7-13 Vibrační deska DYNAPAC CM13 [6] 

Obr.  7-14 Kalové čerpadlo Tsumuri HS2.75S [6] 
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7.2. 

7.2.1. Věžové jeřáby LIEBHERR 110 EC-B 6 

Posouzení věžových jeřábů je zařazeno v přílohové části jako 7.1 Posouzení věžových 

jeřábů 

Na stavbě budou použity dva statické jeřáby s horní otočí. Budou na stavbu dovezeny 

v rozloženém stavu nákladním automobilem s návěsem v několika závozech. Oba jeřáby 

budou uzemněny pod základy, které pro ně budou připraveny v etapě zakládání stavby. 

Jeřáb J1 se bude nacházet v montážním otvoru spodní stavby objektu A a jeho vyložení 

bude 30 m. Při maximálním vyložení unese 4 100 kg. Druhý jeřáb, označený jako J2, bude 

umístěn ve stavební jámě za objektem B a jeho délka vyložení bude 40 m. Při maximálním 

vyložení uzvedne břemeno o hmotnosti 2 650 kg. 

Obr.  7-15 Věžové jeřáby LIEBHERR 110 EC-B 6 [8] 
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Jeřáby budou nasazeny od půlky června 2020 do půlky dubna 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  7-16 Věžové jeřáby LIEBHERR 110 EC-B 6 [8] 

Obr.  7-17 Věžové jeřáby LIEBHERR 110 EC-B 6 [Autor úpravou z PD] 
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Jeřáb J1 
Nejtěžším předpokládaným břemenem pro jeřáb J1 je předpokládán přesun 

prefabrikovaného ramene schodiště o celkové hmotnosti 2 834 kg. Nejvzdálenějším 

předpokládaným břemenem bude paleta s AKU cihlami, o hmotnosti cca 1 400 kg a 

přesouvaná na maximální možné vyložení 30 m. Nejbližším předpokládaným břemenem 

budou prvky bednění, nádoby na odpad atp., prokazatelně nejbližší bude bednící dílec 

stěny vzdálený cca 2,5 m od montážního otvoru jeřábu, i minimální vzdálenost od těla 

jeřábu je v pořádku. Skladebná výška jeřábu J1 je stanovena na 42,2 m. maximální výška 

je poté určena na hodnotu 45,2 m. Jeřáb J1 je vyšší a v rámci koordinace jeřábů bude mít 

přednost, pokud koordinátor jeřábů výslovně nestanoví jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  7-18 Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC-B6-J1 [8] 
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Jeřáb J2 
Pro jeřáb J2 bude nejtěžším břemenem prefabrikované rameno schodiště s celkovou 

hmotností 2 834 kg přepravovaná na vzdálenost 37,5 m (tato vzdálenost je teoreticky 

maximální, jelikož je výhodnější při tomto vyložení betonovat za pomocí jeřábu J1, ten 

ovšem může být v dobu betonáže obsazený, a proto je toto břemeno posuzováno). 

Nejvzdálenějším břemenem budou palety s cihlami, při přenášení ze skládky materiálu na 

objekt B. Ty budou přenášeny na maximální vzdálenost 40 m a předpokládaná váha 

břemene je cca 1 400 kg. Nejblíže k jeřábu budou bednící dílce pro stěny severní strany 

objektu B, ve vzdálenosti cca 2,5 m. Skládkovat materiál blíže není možné, protože jeřáb 

bude v průběhu hrubé stavby ve výkopu, kolem kterého budou svahovány zpětné zásypy.  

Skladebná výška jeřábu J2 je stanovena na 36,2 m. Maximální výška je poté určena na 

hodnotu 39,2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  7-19 Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC-B6-J2 [8] 
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7.2.2. Mobilový jeřáb LTM 1100-4.2 

Mobilní jeřáb na automobilovém podvozku, bude 

použit k montáži a demontáži věžových jeřábů. Jeřáb 

na tyto práce bude půjčen z firmy Hanyš, která si 

zároveň obstará dopravu tohoto mobilního jeřábu. Je 

posuzována demontáž, jelikož podmínky při ní, budou 

horší, než podmínky při montáži (z důvodů postupující 

výstavby). 

 

 Obr.  7-21Mobilní jeřáb LTM 1100-4.2 [9] 

Obr.  7-20 Mobilní jeřáb LTM 1100-4.2 [9] 
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Při demontáži jeřábů jsou zhoršené přístupové podmínky (probíhající výstavnou). Proto je 

posuzována varianta demontáže. Může dojít k situaci, kdy z technologických důvodů 

nebude možné přijet blíže k samotným jeřábům (zejména k jeřábu J1). Proto je uvedeno 

variantní řešení, kdy auto jeřáb bude rozšířen o nástavbu. O doobjednání větší varianty 

autojeřábu dohodne stavbyvedoucí 

 

Obr.  7-22Mobilní jeřáb LTM 1100-4.2-zvětšený [9] 
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7.2.3. Autočerpadlo Putzmeister M53-6 

Autočerpadlo, které bude užíváno pro betonování zejména stropů. Je navrženo toto velké 

čerpadlo, z důvodů potřeby dlouhého dosahu ramene. Čerpadlo zajistí firma Betonárka 

Poříčany, která takto velkými stroji disponuje. V případě, že se budou betonovat stěny 

zejména v nižších podlažích, ale ve velkém rozsahu, kde je nevýhodné použít bádii, může 

stavbyvedoucí objednat menší betonovou pumpu, která ale není předem specifikována.  

Autočerpadlo objedná stavbyvedoucí na betonáže dle svého uvážení. Na staveniště se 

dopraví po vlastní ose. 

Výškový dosah 52,3 m 

Boční dosah 47,1 m 

Hloubkový dosah 37,4 m 

Rozbalovací výška 15,4 m 

Přední patky 9,3 m 

Zadní patky 12,1 m 

Výkon 160 m3/hod 

Dopravní tlak 85 bar 

Průměr potrubí DN 125 

Tlak od předních patek  300 kN 

Tlak od zadních patek 315 kN 
Tab.  7-11 Autočerpadlo Putzmeister M53-6 [10] 

Obr.  7-24 Autočerpadlo Putzmeister M53-6 [10] 

Obr.  7-23 Autočerpadlo Putzmeister M53-6 [10] 
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Obr.  7-25 Autočerpadlo Putzmeister M53-6 Dosahy [10] 
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7.2.4. Autodomíchávače 

Autodomíchávače o objemu 5-8 m3 zajistí pro dodávku betonu vybraná betonárka. 

Autodomíchávače budou nasazeny v dostatečném počtu, aby kontinuálně zásobovaly 

stavbu betonem dle potřeby. O potřebě informuje betonárku technický pracovník stavby 

s dostatečným předstihem (dle smlouvy s betonárkou). 

Maximální užitná hmotnost 30 t 

Užitné zatížení 19,3 t 

Maximální rychlost 85 km/hod 

Pohon Nafta 
Tab.  7-12 Autodomíchávače 

7.2.5. Nákladní automobil s návěsem 

Nákladní automobily pro zásobování stavby materiálem závisí na vybraném dopravci a 

jeho vozovém parku. Návěsy budou mít standartní evropské rozměry viz níže. 

 

Délka soupravy 16,4 m 

Šířka 2, 55 m 

Výška 4, 035 m 

Objem návěsu 100 m3 

Poloměr otáčení stopový 7,9 m 

Ložná plocha návěsu (d x š x v) 13,64 x 2,5 x 2,79m 

Užitná hmotnost 25 t 
Tab.  7-13 Návěs [11] 

 

Obr.  7-26 Návěs [11] 
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7.2.6. Nízkoložný návěs (podvalník) k nákladnímu automobilu 

Pro dopravu těžké mechanizace, tj. dozeru, rýpadel atp. bude využit 3-nápravový 

nízkoložný návěs se zalomeným rámem – zesílený od firmy Schwarzmüller. 

Délka soupravy 15,6 m 

Délka podvalníku 12,9 m 

Šířka 2, 55 m 

Výška  0,95 m 

Poloměr otáčení stopový 7,9 m 

Ložná plocha podvalníku (d x š x v) 13,2 x 2,55 x 0,95 m 

Užitná hmotnost 38 640 kg 

Hmotnost podvalníku 9,1 t 

Celková hmotnost 48 t 
Tab.  7-14 Podvalník k nákladnímu automobilu [11] 

 
Obr.  7-27 Podvalník Schwarzmüller [11]  

7.2.7. Smykem řízený nakladač Bobcat S185 

Smykem řízený nakladač bude mít na stavbě mnoho využití. Bude sloužit k manipulaci 

s materiálem pro staveništi mimo dosah jeřábů, dále rozhrnování a úpravě komunikací 

z recyklátu, k čištění komunikací atd. Nakladač bude k dispozici po celou dobu výstavby a 

na staveniště bude dopraven společně s dozerem na podvalníku. 

Hmotnost 2 771 kg 

Rozměry (d x š x v) 2 586 x 1 730 x 1 818 mm 

Překlopné zatížení 1 780 kg 

Příslušenství 

Paletovací vidle 

Lžíce 

Kartáče na čištění komunikací 
Tab.  7-15 Bobcat S185 
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7.2.8. Bádie na beton 

Pro betonování menšího množství betonu. Na stavbu jí doveze nákladní automobil a 

bude k dispozici po celou dobu betonáží.  

Typ 1034C. 12 

Objem 1 000 l 

Výška  880 mm 

Nosnost 2 400 kg 

Hmotnost 355 kg 

Hmotnost při užívání 2 755 kg 
Tab.  7-16 Bádie na beton [12] 

Obr.  7-28 Bobcat S185 [6] 

Obr.  7-29 Bádie na beton [12] 
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7.2.9. Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

K dopravě stavebních buněk, stavebního materiálu, prvků zařízení staveniště atd. bude 

využíván nákladní automobil Iveco Stralis X-Way 6x2-valník. Specifikace nejsou přesně 

určeny, protože na ně nejsou kladeny požadavky krom funkčnosti. Bude k dispozici po 

celou dobu výstavby. 

Hmotnost 24 t 

Rozměry (d x š x v) 9 487 x 2 550 x 3 000 mm 

Poloměr otáčení stopový 8,2 m 

Ložná plocha valníku 7,1 x 2,45 m 

Užitná hmotnost 18,1 t 
Tab.  7-17 NA s hydraulickou rukou  

7.2.10. Stroj na stříkání betonu SSB 14 

Pro stříkání betonu torkretové stěny, bude použit stroj na stříkání betonu SSB 14.  

Hmotnost 300 kg 

Rozměry (d x š x v) 1000 x 780 x 980 mm 

Pohon Elektromotor 

Obsah bubnu 3 dm3 

Teoretický výkon 2 m3/hod 

Tab.  7-18Stroj na stříkání betonu SSB 14 [13] 

Obr.  7-30 Stroj na stříkání betonu SSB 14 [13] 
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7.2.11. Ponorný vibrátor s frekvenčním měničem Wacker-Neuson 

 IRFU 57-5,0 

Pro hutnění betonu při betonáži stěn. 

Rozměry (d x š x v) 5 600 x 80 x 100 mm 

Hmotnost 19,8 kg 

Jmenovité napětí  230 V 

Frekvence vibrování 200 Hz 

Průměr  57 mm 

Úroveň vibrací 2,2 m/s 
Tab.  7-19 Ponorný vibrátor [6] 

7.2.12. Vibrační lišta ATLAS COPCO BV20G 

Pro hutnění betonu při betonáži stropů. 

Rozměry (d x š x v) 2 000 x 2 000 x 350 mm 

Hmotnost 16,6 kg 

Pohon  Benzín 

Frekvence vibrování 166 Hz 

Hladina hluku 91 dB 

Úroveň vibrací 3,2 m/s 
Tab.  7-20 Vibrační liště [6] 

7.2.13. Hladička betonu DYNAPAC BG39 

Pro vyhlazení betonových ploch. 

Rozměry (d x š x v) 2 530 x 930 x 973 mm 

Hmotnost 85 kg 

Pohon  Benzín 

Frekvence vibrování 166 Hz 

Průměr 890 

Úroveň vibrací 3,2 m/s 
Tab.  7-21 Hladička betonu [6] 

7.2.14. Silo 

Pro skladování sypkých cementových směsí na výrobu zdící malty a posléze omítkových 

směsí. Dopraven bude silonosičem od dodavatele cementových směsí. 

Rozměry (d x š x v) 2,5 x 2,5 x 7,03 m 

Objem 22 m3 

Doprava  Silonosič 

Plnění Cisternou na suchou směs 

Počet kusů 3 (1x A1, 1xA2, 1xB) 

Přípojka 400 V 
Tab.  7-22 Silo [14] 
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7.2.15. Pneumatický dopravník (silomat) 

Pro dopravu suché cementové směsi ke kontinuální míchačce, nebo k omítacímu stroji. 

Rozměry (d x š x v) 2 320 x 530 x 1 450 mm 

Hmotnost 210 kg 

Jmenovité napětí  380 V 

Výkon kompresoru 140 m3/hod 

Hadice 3 ks á 25 m / 1 silomat 
Tab.  7-23 Silomat [15] 

7.2.16. Míchač kontinuální M-TEC D20 

Míchačka pro zdící maltu.  

Rozměry (d x š x v) 1 700 x 700 x 1 000 mm 

Hmotnost 90 kg 

Jmenovité napětí  400 V 

Standartní míchací výkon 20 l/min 

Vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA 

Tlak vody min. 3 bar 
Tab.  7-24 Kontinuální míchač [15] 

Obr.  7-31 Pneumatický dopravník (silomat) [15] 

Obr.  7-32 Kontinuální míchač [15] 
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7.2.17. Omítačka M-TEC M6   

Omítačka pro omítání povrchů. 

Rozměry (d x š x v) 1 200 x 695 x 1 600 mm 

Hmotnost 225 kg 

Jmenovité napětí  400 V 

Výkon 22 l/min 

Dopravní vzdálenost  40 m 

Dopravní výška 20 m 
Tab.  7-25 Omítačka M-TEC M6 [15] 

7.2.18. Elektrické topidlo 3kW Master B 3,3 EPB 

Pro topení pod teplák při betonáži v zimních měsících a pro vytápění místností na stále 

teploty potřebné pro činnosti výstavby. K dispozici bude přes zimní měsíce.  

Rozměry (d x š x v) 280 x 270 x 440 mm 

Hmotnost 5,1 kg 

Jmenovité napětí  230 V 

Spotřeba vzduchu 510 m3/hod 

Hladina hluku 56 dB 
Tab.  7-26 Elektrické topidlo [6] 

7.2.19. Paletovací vozík  

Pro přesun palet a materiálu po staveništi, resp. pracovišti. 

Rozměry (d x š x v) 1 545 x 520 x 1 240 mm 

Hmotnost 70 

Délka vidlí  1 150 mm 

Maximální nosnost 2 500 kg 
Tab.  7-27 Paletovací vozík 

Obr.  7-33 Omítačka M-TEC M6 [15] 
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7.2.20. Stolová pila Husqvarna TS400F 

Pila bude použita pro řezání cihelných bloků, protože dle projektu není konstrukční výška 

v modulu 250 mm, na který jsou cihelné bloky vyráběny. Stolová pila bude použita při 

zdění nosných stěn i příček.  

Rozměry (d x š x v) 1 120 x 630 x 1 300 mm 

Hmotnost 96 kg 

Jmenovité napětí  230 V 

Příkon 2 200 W 

Maximální průměr kotouče 400 mm 

Hladina hluku 104 dB 
Tab.  7-28 Stolová pila [6] 

7.2.21. Pracovní koš pro jeřáb + VZV 1073.1 

Pracovní koš pro zvedání osob. Bude použit při demontáži spínacích tyčí, případné 

venkovní kosmetice atp. 

Rozměry (d x š x v) 1 200 x 1 140 x 2 250 mm 

Hmotnost 190 kg 

Nosnost 250 kg 

Počet osob k přepravě 2 
Tab.  7-29 Pracovní koš pro jeřáb [16] 

Obr.  7-35 Pracovní koš pro jeřáb [16] 

Obr.  7-34 Stolová pila [6] 
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7.2.22. Výklopný kontejner na jeřáb 1045.12 

Pro přepravu suti z pracoviště pomocí jeřábů do kontejnerů na odpad a suť, bude 

využíváno výklopných kontejnerů na jeřáb.  

Hmotnost 275 kg 

Nosnost 2 400 kg 

Objem 1000 l 
Tab.  7-30 Výklopný kontejner na jeřáb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.23. Paletovací vidle 

Paletovací vidle budou sloužit ke skládání materiálu a přesunu palet po staveništi.  

Hmotnost 188 kg 

Nosnost 2 000 kg 

Maximální výška na paletě 115–180 cm 

Tab.  7-32 Paletovací vidle [16] 

Obr.  7-36 Výklopný kontejner na jeřáb [16] 

Tab.  7-31 Paletovací vidle [16] 
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8.1. 

Název stavby: Obytný soubor JAVOROVÁ ČTVRŤ II bytový dům AB 

Katastrální území: Praha; hlavní město Praha; Praha 15 – Horní Měcholupy 

Parcelní číslo: 539/39, 570/9, 539/43  

Charakteristika: novostavba 

Účel stavby: bytový dům 

Datum zpracování: 03/2017 

 

Stavebník 

Společnost: CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Adresa: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo: 284 04 831 

 

Projektanti 

Vedoucí projektant:  CENTRAL GROUP a.s. Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 

 4 - Nusle 

Projektant části:  CENTRAL GROUP a.s. Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 

 4 - Nusle 

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Šácha (ČKAIT - č.a.: 0000252, obor: IP00) 

Vypracoval:  Ing. Petr Šácha 

 

Zastavěná plocha: 2 757 m2 

Obestavěný prostor: 32 130 m2 

Počet bytů: 141 

Počet garážových stání: 144 

Venkovní parkovací stání: 15 

 

8.1.1.  Obecné informace o stavbě  

Novostavba bytových domů je realizována na parcelách číslo 539/39, 570/9 a 539/43, 

v ulici Mantovská v městské části Horní Měcholupy, v hlavním městě české republiky – 

Praze. Stavba je koncipována jako soubor třech bytových domů, realizovaných ve dvou 

etapách. Nejprve se realizuje bytový dům A+B, které tvoří jeden celek spojený spodní 

stavbou a následně po dokončení hrubé vrchní stavby těchto objektů, započnou práce na 
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objektu C, který se nachází blíže ulici Hornoměcholupská. Celkově se jedná o druhou 

etapu budované obytné čtvrti Javorová.  

Bytové domy AB mají spojené 2 podzemní podlaží, každé se dvěma výškovými úrovněmi 

a šest nadzemních podlaží. Převládající nosná konstrukce je monolitický železobeton, ze 

kterého budou realizovány všechny nosné konstrukce od 2S (označovaného v projektu 

jako 2PP) až po druhé nadzemní podlaží. Od třetího nadzemního podlaží je nosná 

konstrukce částečně doplněna zděnými cihelnými bloky. Spodní stavba bude realizována 

jako vodonepropustná železobetonová konstrukce tzv. „bílá vana“. Tloušťka stěn 

monolitu je 220 mm, výjimku tvoří obvodové konstrukce spodní stavby, které mají 

tloušťku 250 mm. Tloušťka obvodových keramických bloků je 240 mm. Tloušťka nosných 

akustických zděných stěn je 250 mm. Monolitické stropy mají tloušťku nad většinou 

podlaží 200 mm, ale nad části objektu A i B je tloušťka stropu zvětšena na 220 mm. 

Střecha objektů bude jednoplášťová a plochá se spádem 3%. Objekt bude zateplený 

fasádním zateplovacím systémem ETICS.  Barva vnějších omítek bude hnědá a bílá. Výplň 

otvorů budou tvořit plastová okna a dveře. 

8.1.2.  Obecné informace o procesu 

8.1.2.1 Svislé nosné konstrukce 2PP – 1PP 

„Obvodové stěny suterénu budou tloušťky 250 mm. Vnitřní stěny mají navrženou tloušťku 220 

až 250 mm. Krytí betonářské výztuže směrem k zemině bude 40 mm, vnitřní krytí je 25 mm. 

Dělící stěny budou provedeny z monolitického betonu tl. 160 mm. Některé stěny na rozhraní 

výškového odskoku budou betonovány po výšce na více záběrů vždy na půl patra. S tím je 

počítáno v harmonogramu. V některých místech je možná záměna za vylamovací výztuž, 

v některých není možná. Polohy musejí být posouzeny statikem.  

Základní rozměr sloupů je rozměr 250 / 950 a 300 / 1 100. Sloupy pod vrchní stavbou jsou 

navrženy z betonu C30/37, rozsah je vyznačen ve tvaru šrafou. Sloupy pod střechou jsou 

z betonu C25/30. Krytí třmínků sloupů je 30 mm. 

Výztuž obvodových konstrukcí je navržena na maximální přípustnou šířku trhliny 0,3 mm od 

raného smršťování a od namáhání zatížením. Ve vertikálním směru jsou obvodové stěny v patě 

pevně drženy monolitickým spojením s deskou, v hlavě jsou volné. Smršťování v tomto směru 

tedy není bráněno a svislá výztuž stěn je navržena na omezení šířky trhlin od kombinace ohybu 

a normálové síly. V horizontálním směru jsou stěny rozděleny trhacími lištami, které zajistí 

volné přetvoření stěny v hlavě stěny a výztuž v tomto místě je navržena na volné smršťování. 

V patě stěny nejsou trhací lišty účinné, proto je vodorovná výztuž obvodových stěn v ¼ výšky 

navržena na omezené přetvoření. 

Do pracovních a dilatačních spár obvodových konstrukcí budou vloženy těsnící prvky. Všechny 

prostupy v obvodových konstrukcích budou vodotěsně ošetřeny. Do obvodových stěn budou 

vkládané trhací lišty (prvky systému řízených smršťovacích trhlin). Místo trhací lišty je možné 

použít lištu pro pracovní spáru, která zajistí stejnou funkci. Polohy trhacích lišt jsou navrženy 

ve výkrese tvaru.“ [PD] 

8.1.2.2 Stropní konstrukce 2PP 

„Stropní desky 2.PP jsou na části pojížděné stropní desky a je provedena ve sklonu do 

odvodňovacích žlábků. Základní tloušťka desky je 220 a 230 mm a není řešena jako 

vodostavební konstrukce. Funkci přebírá ochranná stěrka aplikovaná na horní hranu desky a 
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na sokl stěn. V zadní části objektu B je deska tl. 200 mm. Rampy mají tloušťku 250 mm. Krytí 

betonářské výztuže je 25 mm. Boční krytí směrem k zemině je 40 mm.  

Deska bude před dokončením celé stavby opatřena vodotěsnou ochrannou stěrkou proti 

negativním provozním účinkům mechanickým a chemickým. Není tedy nutné používat 

speciálních receptur betonu (mechanické opotřebení a chemické látky – chloridy, ropné 

látky…). Stěrka musí být schopna pružného přetvoření odpovídajícího minimálně hodnotě 

přípustné šířky trhliny 0,35 mm. V průběhu životnosti objektu je nutné ji v pravidelných 

intervalech kontrolovat a obnovovat. 

Výztuž v pojížděných stropních deskách je navržena na šířku trhlinu 0,25 mm od silového 

namáhání.“ [PD] 

8.1.2.3 Stropní konstrukce 1PP 

„Strop 1.PP je přechodová deska mezi dvěma konstrukčními systémy společně s žb stěnami 

1.NP se spolupůsobením stropu 1.NP, mezi sloupovým systémem garáže 1.PP a stěnovým 

systémem bytů horní stavby. Betonové stěny nadzemních podlaží vytvářejí stěnové nosníky. 

Mimo vrchní objekt strop tvoří střechu s možností pojezdu hasičských vozidel s maximální 

hmotností vozidla 25 t. 

Stropní deska má základní tloušťku 250 mm a je provedena s deskovými průvlaky výšky 400-

500 mm. V jednom případě je proveden průvlak o přibližném rozměru 1 500 / 900 mm. Stropní 

deska mimo vrchní stavbu je výškově uskočena a je provedena v tloušťce 300 mm s hlavicemi 

výšky 500 mm. Tato část bude izolována povlakovou izolací. Krytí betonářské výztuže směrem 

k zemině je 40 mm (boční krytí), spodní krytí je 25 mm, horní krytí je 20 mm.“ [PD] 

8.1.2.4 Konstrukce 1NP – 3NP 

„Konstrukční systém vrchní stavby je stěnový a skládá se z betonových stěn tloušťky 220 mm. 

Stropní desky jsou železobetonové tl. 200 a 220 mm, v místě fasády jsou betonová nadpraží 

celkové výšky 500 mm. Krytí betonářské výztuže je 20 mm.“ [PD] 

8.1.2.5 Konstrukce 4NP – 6NP 

„Poslední čtyři podlaží jsou stěny provedené zděné v kombinaci s železobetonovými výztužnými 

stěnami. Výztužné betonové stěny jsou tloušťky 220 mm. 

Stropní desky jsou železobetonová tl. 200 až 240 mm, v místě fasády jsou betonová nadpraží 

celkové výšky 500 mm. 

Střešní deska 7.NP je tl. 180 až 200 mm. Po obvodě je provedena monolitická atika výšky 1130 

mm a šířky 160 mm a je propojená výztuží se stropní konstrukcí. Krytí betonářské výztuže je 20 

mm. 

Na všech plochých střechách bude proveden přirozený přepad vody v maximální výšce 0,2 m 

od horní hrany střešní vpusti, pro případ ucpání vpusti (zatížení při havarijním stavu).“ [PD] 

8.2. 

8.2.1. Připravenost staveniště 

Pro realizaci hrubé spodní a hrubé vrchní stavby, bude na staveništi připraveno 8, 

potažmo 10 stavebních buněk jako kanceláře a zázemí pro pracovníky. Dále bude na 

staveništi přítomen sociální kontejner s WC a umyvadly a 3 mobilní toalety s umyvadly. 

Mobilní toalety bude přemisťovat jeřáb na daná pracoviště dle potřeby pracovníků. 

Staveniště bude oploceno a vstup pro pěší bude opatřen turniketem, přes který budou 

muset projít všichni přítomní na staveništi. Návštěvy a ti, kteří budou na staveniště 
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vstupovat poprvé budou vrátným přiváděni do kanceláře stavbyvedoucího, nebo mistrů, 

kde budou proškoleni místními poměry, zavedeni do systému a případně jim bude 

předán osobní čip. Kancelář ostrahy bude umístěna v blízkosti vstupní branky pro pěší. 

Dále bude staveniště opatřeno 2 vjezdovými branami a třetí branou provozní (k deponiím 

se zeminou a ornicím). Jejich zaznačení je zaneseno v příloze 6.2 a 6.3 ZS pro hrubou 

spodní, potažmo hrubou vrchní stavbu.  

Staveniště bude dále disponovat dvěma skladovacími kontejnery a přístřeškem pro 

ukládání odbedňovacího přípravku s dvojitým dnem. U tohoto přístřešku bude pro jistotu 

též umístěn pytel se sorbentem.  

Pro realizaci samotné etapy musí být staveniště mít umístěny a zprovozněny věžové 

jeřáby jeden na severní straně objektu B a druhý umístěn uvnitř objektu A (v budoucích 

západních terasách). Dále bude staveniště vybaveno železobetonovými panely, které 

budou tvořit staveništní komunikaci a plochy pro ustavení betonového čerpadla. Ostatní 

komunikace budou z betonového recyklátu frakce 0/63 mm.  

Podrobnější informace o zařízení staveniště jsou uvedeny v kapitole 6 – Projekt zařízení 

staveniště této diplomové práce a v přílohách pro tento bod (6.1-6.5).       

8.2.2. Připravenost pracoviště 

Před zahájením prací na hrubé stavbě, musí být dokončeno zakládání stavby, resp. 

všechny předešlé činnosti. Pracoviště bude mít zhotovenou pilotovou stěnu na východní 

straně objektu A, piloty pod východní částí objektu A a kompletní založení pod celou 

stavbou budoucího bytového domu AB. Deska bude vyspádovaná do vysychacích 

(odpařovacích) jímek. Před započnutím prací budou kompletně zhotoveny všechny 4 

záběry založení.  

V založení bude vynechán mezi částmi A1 a A2 metrový pruh, který bude dobetonován 

dodatečně. Tento pruh má funkci smršťovacího pásu. Dobetonován bude nejdříve po 90 

dnech od poslední betonáže základové desky z důvodů smršťování a dotvarování 

(postupně směrem ke střešní desce se doba po kterou nesmí být provedeno 

dobetonování smršťovacího pásu snižuje, což je popsáno ve statické části projektové 

dokumentace).  

Základová deska musí být čistá, a zkontrolována její geometrická přesnost. V základech 

musí být provedeno uzemnění, kam bude v průběhu výstavby umístěn bleskosvod. 

Uzemněny musí být též oba základy pod jeřáby.  

Kolem stavební jámy budou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od její hrany umístěny zábrany 

prvků kolektivní ochrany, a to buď jako mobilní zábrany (zejména v místech, kde bude 

z důvodů činnosti nutno prvky přesouvat), nebo ocelové stojky, do kterých budou 

nasunuty normované dřevěné zábradelní fošny o min. tloušťce 20 mm. Zábradlí bude mít 

vodorovné prvky ve dvou výškách, a to ve výšce 0,55 m a 1,1 m. S postupem výstavby 

budou zábradelní prvky kolektivní ochrany umisťovány na hraně konstrukce. Taková 

konstrukce bude mít 3 vodorovné prvky. Ke dvěma výše zmíněným výškám, se přidá 

okopová lišta, která bude lícovat s hranou stropní konstrukce a bude vysoká minimálně 

0,15 m. Takto zhotovené zábradlí musí vydržet ekvivalent zatížení, který odpovídá 90 Kg 

pracovníkovi který se do něj opře plnou silou (simulaci, když pracovník zakopne a chytne 

se zábradlí).  
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8.2.3. Převzetí pracoviště  

Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím hlavnímu zástupci realizátora hrubé stavby, 

kterým bude mistr betonářů. Mistr betonářů bude zodpovídat za předávání dílčích částí 

pracoviště mezi železáře, tesaře a betonáře. O předání pracoviště bude sjednán protokol 

a také bude tato událost zapsána do stavebního deníku.  

Dílčí předávka pracoviště (vždy nové podlaží), bude zapsána do stavebního deníku, ale již 

o ní nebude prováděn protokol. Před samotnou předávkou zkontroluje koordinátor 

BOZP, stavební technik a mistr pracoviště z hlediska bezpečnosti a dokonalosti prvků 

kolektivní ochrany. Dále vždy dojde k proškolení všech pracovníků na pracovišti a budou 

jim vysvětlena daná rizika pracoviště. Pracovníci proškolení a fakt že jsou s ním srozuměni 

stvrdí svým podpisem do protokolu o školení BOZP při provádění prací na daném 

pracovišti.  

Každá pracovní četa i jednotlivý pracovníci budou na pracovišti udržovat pořádek a 

nebudou odstraňovat, ani přesouvat prvky kolektivní ochrany, pokud jim tak přímo neurčí 

stavební technik, nebo stavbyvedoucí a řádně je neproškolí pro danou činnost a nevybaví 

je potřebnými OOPP.  

8.3. 

8.3.1. Materiál 
8.3.1.1 Beton 

Materiál Konstrukce 

Množství [m3] 

Objekt 

A 

Objekt 

B 
Celkem 

Svislé konstrukce 2PP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Vnitřní stěny 151,3 151,3 

C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Vnitřní sloupy pod objektem 10 10 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Vnitřní sloupy pod střechou 5,88 5,88 

C25/30-XA2-Cl 0,4-Dmax 22 Obvodové stěny (bílá vana) 169 169 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Výtahová šachta 4,56 4,06 

Vodorovné konstrukce 2PP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Strop nad 2PP 557,72 557,72 

Svislé konstrukce 1PP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Vnitřní stěny 151,3 151,3 

C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Vnitřní sloupy pod objektem 7,4 7,4 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Vnitřní sloupy pod střechou 7,18 7,18 

C25/30-XA2-Cl 0,4-Dmax 22 Obvodové stěny (bílá vana) 172,15 172,15 

C25/30-XC3-Cl 0,4-Dmax 22 Atiky teras 15,62 - 15,62 

C25/30-XA2-Cl 0,4-Dmax 22 Opěrné stěny 15,04 - 15,04 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Výtahová šachta 4,56 4,06 8,62 

Vodorovné konstrukce 1PP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Strop nad 1PP 575,08 575,08 
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Materiál Konstrukce 

Množství [m3] 

Objekt 

A 

Objekt 

B 
Celkem 

Svislé konstrukce 1NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Svislé konstrukce 187,3 90,01 277,31 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony, bok markýzy 6,8 2,3 9,1 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Výtahová šachta 4,56 4,06 8,62 

Vodorovné konstrukce 1NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Strop nad 1NP 224,47 71,16 295,63 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 23,08 8,47 31,55 

Svislé konstrukce 2NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Svislé konstrukce 187,95 86,14 274,09 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 7 2,3 9,3 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Výtahová šachta 4,56 4,06 8,62 

Vodorovné konstrukce 2NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Strop nad 2NP 223,23 70 293,23 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 25,92 8,47 34,39 

Svislé konstrukce 3NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Svislé konstrukce 21,3 12,63 33,93 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 7,44 2,3 9,74 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Výtahová šachta 4,56 4,06 8,62 

Vodorovné konstrukce 3NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Strop nad 3NP 223,23 70 293,23 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 25,92 8,47 34,39 

Svislé konstrukce 4NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Svislé konstrukce 21,3 12,63 33,93 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 7,44 2,3 9,74 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Výtahová šachta 4,56 4,06 8,62 

Vodorovné konstrukce 4NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Strop nad 4NP 223,23 70 293,23 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 25,92 8,47 34,39 

Svislé konstrukce 5NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Svislé konstrukce 21,3 12,63 33,93 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 7,44 2,3 9,74 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Výtahová šachta 4,56 4,06 8,62 

Vodorovné konstrukce 5NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Strop nad 5NP 223,23 70 293,23 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 25,92 8,47 34,39 
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Materiál Konstrukce 

Množství [m3] 

Objekt 

A 

Objekt 

B 
Celkem 

Svislé konstrukce 6NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Svislé konstrukce 21,3 12,63 33,93 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Balkony 7,44 2,3 9,74 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22 Atika střechy 53,3 33,37 86,67 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Výtahová šachta 4,56 4,06 8,62 

Vodorovné konstrukce 6NP 

C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 Strop nad 6NP 204,51 64,19 268,7 
Tab.  8-1 Beton  

8.3.1.2 Prefabrikovaná schodišťová ramena 

Označení Beton Ocel Objem [m3] Hmotnost [kg] Kusy 

SCH-A1 

C25/30-XC1 B500B 

0,692 1 730 1 

SCH-A2 0,766 1 914 1 

SCH-A3 0,766 1 914 1 

SCH-A4 1,110 2 775 1 

SCH-A5 0,819 2 047 1 

SCH-A6 0,776 1 940 1 

SCH-A7 0,756 1 890 5 

SCH-A8 0,760 1 901 4 

SCH-B1 0,692 1 730 1 

SCH-B2 0,766 1 914 1 

SCH-B3 0,766 1 914 1 

SCH-B4 1,134 2 834 1 

SCH-B5 0,776 1 940 1 

SCH-B6 0,756 1 890 5 

SCH-B7 0,760 1 901 4 
Tab.  8-2 Schodiště 

8.3.1.3 Výztuž 

Výztuž bude použita B500B, prutová a z prutů předem naohýbaná v armovně, dle výkresů 

výztuže. Přesná specifikace výztuže je uvedena ve výkresech výztuže v PD. 

Výztuž svislých konstrukcí 

Konstrukce Množství [t] 

Sloupy 2PP 3,05 

Sloupy 1PP 3,216 

Výztuž stěn 2PP 40,343 

Výztuž stěn 1PP 41,516 
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Výztuž svislých konstrukcí 

Konstrukce Množství [t] 

Výztuž stěn 1NP objekt A 18,108 

Výztuž stěn 1NP objekt B 7,485 

Výztuž stěn 2NP objekt A 16,001 

Výztuž stěn 2NP objekt B 6,636 

Výztuž stěn 3NP objekt A 2,339 

Výztuž stěn 3NP objekt B 1,011 

Výztuž stěn 4NP objekt A 2,278 

Výztuž stěn 4NP objekt B 1,003 

Výztuž stěn 5NP objekt A 2,278 

Výztuž stěn 5NP objekt B 1,003 

Výztuž stěn 6NP objekt A 2,52 

Výztuž stěn 6NP objekt B 1,544 

Opěrné stěny  1,589 

Celkové množství [t] 151,92 
Tab.  8-3 Výztuž svislých konstrukcí 

Výztuž vodorovných konstrukcí 

Konstrukce 
Výztuž [t] Celkové množství 

[t] Dolní Horní 

Strop nad 2PP Záběr Z1 9,351 8,344 17,695 

Strop nad 2PP Záběr Z2 7,971 6,923 14,894 

Strop nad 2PP Záběr Z3 6,340 5,670 12,010 

Strop nad 2PP Záběr Z4 7,159 6,619 13,778 

Strop nad 1PP Záběr Z1 8,783 9,238 18,021 

Strop nad 1PP Záběr Z2 7,453 6,723 14,176 

Strop nad 1PP Záběr Z3 13,202 6,341 19,543 

Strop nad 1PP Záběr Z4 14,041 7,642 21,683 

Strop nad 1NP Objekt A 11,899 10,520 22,419 

Strop nad 1NP Objekt B 3,947 3,379 7,326 

Strop nad 2NP Objekt A 11,412 10,174 21,586 

Strop nad 2NP Objekt B 3,882 3,354 7,236 

Strop nad 3NP Objekt A 11,704 9,744 24,448 

Strop nad 3NP Objekt B 4,109 3,345 7,454 

Strop nad 4NP Objekt A 11,702 9,72 21,422 

Strop nad 4NP Objekt B 4,109 3,333 7,442 

Strop nad 5NP Objekt A 11,704 9,744 21,448 

Strop nad 5NP Objekt B 4,109 3,345 7,454 



140 

 

Konstrukce 
Výztuž [t] Celkové množství 

[t] Dolní Horní 

Strop nad 6NP Objekt A 12,348 7,014 19,362 

Strop nad 6NP Objekt B 5,090 2,341 7,431 

Celkové množství [t] 170,315 133,513 303,828 
Tab.  8-4 Výztuž vodorovných konstrukcí 

8.3.1.4 Doplňky k výztuži 

Doplňky k výztuží, které nemají specifikované množství budou objednávány a dodávány 

na stavbu dle potřeby. Jejich cena je zahrnuta v ceně výztuže a jejich množství nelze 

předem přesně určit.  

Materiál Množství 

Vylamovací výztuž 507 m 

Trhací lišty 316 m 

Křížový těsnící profil řízené spáry (trhací lišta) 316 m 

Ocelové distanční prvky 

Dle potřeby 

Plastové distanční prvky 

Distanční plastová tělíska 

Distanční plastové kroužky 

Betonové distanční podložky (boční krytí) - Motýl 

Betonové podložky spodní (had s nopy) 

Multiflex těsnící páska 

Expanzní bentonitový těsnící pásek 
Tab.  8-5 Doplňky k výztuži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr.  8-1 Ocelové distanční prvky [27] Obr.  8-2 Distanční kroužek obyčejný [27] 

Obr.  8-4Motýl-betonové distanční tělísko [27] Obr.  8-3 Betonový distanční had s nopy [27] 
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8.3.1.5 ISO-nosníky 

Při realizaci balkonů budou použity ISO-nosníky od společnosti Schöck Isokorb. Ty budou 

umístěny na rozmezí balkonů a stropních desek a budou sloužit k přerušení tepelného 

mostu a zároveň jako bednění čela desky. Krytí výztuže je všude stanoveno CV30.  

Označení Typ Výška [mm] 
Požární 

odolnost 
Délka [mm] Počet kusů 

ISO-01 A-IP 70 

200 

REI 120 

500 120 

ISO-02 A-IP 60 500 120 

ISO-03 A-IP 60 1 000 30 

ISO-04 A-IP 55 1 000 125 

ISO-05 A-IP 45 1 000 40 

ISO-06 A-IPQQ 5 1 000 10 

ISO-07 A-IPQZ 15 300 16 

ISO-08 A-IPQS 50 - 400 1 

ISO-09 A-IPQQ 5 - 1 000 3 
Tab.  8-6 ISO-nosníky 

8.3.1.6 3i-isolet 

Oproti projektové dokumentaci, budou prostupy ve stropech (otvory pro stoupačky atp.) 

provedeny z prvků 3i-isolet SAFETY BLOC. Tyto bloky ze speciálního polystyren-betonu 

mají bednící funkci v průběhu realizace a protipožární realizaci v době užívání (po osazení 

potrubí je nutné provést okolo protipožární ucpávky, aby byla izolace dokonalá). Pro 

potrubí se vykružovadly vykrouží otvor, kterým se prostrčí trubka. Tento systém stačí 

uložit na své místo a zajistit proti posunu při betonáži. Při betonáži se zafixuje a uzavře 

tak, že je pochůzný do cca 1 000 Kg.    

Označení Tloušťka [mm] Rozměry [mm] Váha [kg] Kusy 

SAFETY BLOC 120 
200 1 200 x 600 43 299 

220 1 200 x 600 48 24 
Tab.  8-7 3i-isolet SAFETY BLOC 

Obr.  8-5 3i-isolet [28] Obr.  8-6 3i-isolet v konstrukci [28] 
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8.3.1.7 Krystalizační přísada do betonu XYPEX Admix C-1000NF 

XYPEX Admix V 1000 NF je krystalizační přísada, která se bude přidávat do záměsové 

směsi při výrobě čerstvého betonu. Aplikace bude probíhat při přípravě směsi na 

betonárce. Přísada zajistí nepropustnost konstrukce pro vodu, ropné látky a jiné tekutiny. 

Bude ji chránit před působením tlakové vody, zejména zabraňuje korozi výztuže. Zároveň 

je certifikován jako radonová ochrana pro střední míru radonového rizika.   Krystalizační 

přísada vyplní prostory v mřížce čerstvého betonu a spolu s vedlejšími produkty 

hydratace v betonu vytvářejí unikátní druh krystalů. Tyto nerozpustné krystaly utěsní 

póry, kapiláry a trhliny v betonu proti vodě i mnoha chemickým roztokům. Dle projektové 

dokumentace je určený tento materiál i jeho dodavatel, a to společnost NEKAP s.r.o. I při 

dodržení veškerých postupů mohou z předem neovlivnitelných důvodů vznikat drobné 

průsaky. Ty bude řešit zástupce společnosti NEKAP po vyzvání speciálními přípravky. 

Zástupce společnosti NEKAP bude do betonárky přímo dodávat krystalizační přísadu a 

společně s hlavním technologem betonárky si vysvětlí principy a pravidla přidávání 

přísady do betonu. Projektantem je navržena spotřeba 2 kg / m3 čerstvého betonu.  

Přísada Spotřeba [kg/m3] Celkové množství [kg] 

XYPEX Admix C-1000 NF 2 kg / 1 m3 682 
Tab.  8-8 XYPEX Admix C-1000 NF [29] 

8.3.1.8 Bednění  

Systémové bednění bude zapůjčeno firmou Doka. Bednící desky budou na tuto stavbu 

nakoupeny, protože se počítá s jejich obrátkovostí. Množství bednění, které se bude na 

stavbě protáčet odpovídá cca 1 celému nadzemnímu podlaží, aby byla zajištěna rychlost 

výstavby a zároveň co možná nejnižší množství pronajatého bednění. Schéma bednění je 

znázorněno v přílohách 8.1 a 8.2. Jedná se o schématické řešení, přesný návrh, včetně 

statického posouzení provede společnost Doka při objednávce systémového bednění.  

8.3.1.8.1 Bednění svislých konstrukcí 

Svislé konstrukce mají výšku 2,8 m s výjimkou 1PP (1S), kde je výška podlaží 3,12 m 

(zvýšená z důvodů vedení instalací v podhledu). Navrhuji systémové bednění Framax 

Xlife, včetně příslušenství (zpracováno softwarem společnosti Doka). Bednění bude 

opatřeno bezpečnostním zábradlím a betonářskými plošinami. Po stavbě bude 

přemisťováno pomocí věžových jeřábů v celých sestavách. Bednění se bude montovat na 

předmontážním prostoru, který bude ve volné části konstrukce, později pak na střeše 

spodní stavby (budoucí terasy a předzahrádky).  

Stěnové bednění bude do sestav spojováno pomocí rychloupínačů RU Framax, nebo   uni 

upínač Framax. Tam, kde jsou rozměry mimo systémovou konstrukci, budou tyto 

nastaveny pomocí dřevěných hranolů, nebo bednící překližky (bednící deska Doka), které 

se vloží do systému.  

U sloupů ve spodní stavbě, které jsou zaoblené, budou prvky Framax Xlife doplněny o 

sloupový prvek RS. Přidělají se k sobě rychloupínačem RU Framax a kotevní matkou 15,0. 

Detail u napojení rovné a oblé části bednění se vyplní sololitem tloušťky 3 mm.  

Opěrné stěny budou vybedněny pomocí kruhového bednění Doka H20. Ty budou na 

stavbě pro bednění stropu, takže se nebudou muset navážet kusy navíc. Kruhové 

bednění a rovné bednění budou spojeny stejným způsobem. Poloměr je velice malý, ale 

pro jistotu bude též použit sololit jako pojistka proti vytečení cementového mléka. 

 



143 

 

Svislé konstrukce spodní stavby 

Název prvku 
Hmotnost 

[kg] 

Počet kusů 

Spodní 

stavby 

Bednicí deska Dokaplex 18 mm 300/3 300 11,48 3 

Dřevěný hranol - 650 

Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,75 m 35,00 34 

Opěra bednění 340 IB 24,30 596 

Sloupek ochranného zábradlí S 11,45 168 

Kotevní matka s podložkou 15,0 1,08 404 

Zábradlí 1,00 m 3,80 91 

Upínací kolejnice Framax 0,90 m 10,60 269 

Napínací svorka Framax 1,49 202 

Rychloupínač RU Framax 3,30 2 703 

Univerzální svorka Framax 10-16 cm 0,60 404 

Uni upínač Framax 5,75 841 

Vnější roh Framax 3,30 m 58,00 50 

Vnitřní roh Framax Xlife 3,30 m 117,90 84 

Hlava opěry EB 3,05 1 191 

Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70 m 127,50 188 

Kloubový roh vnitřní I Framax poz. 3,30 m 129,20 13 

Konzola Framax 90 EP 8,95 91 

Kotevní matka Framax Xlife plus I 20,0 1,16 1 505 

Distanční pojistka Framax Xlife plus 1,31 1 505 

Vyrovnávací prvek Framax Alu 5 cm 3,30 m 10,50 172 

Vyrovnávací prvek Framax Alu 10 cm 3,30 m 12,90 64 

Kotva Framax Xlife plus 20,0 15-30 cm 4,96 1 505 

Rámový prvek Framax Xlife plus 2,70x3,30 m 521,50 276 

Rámový prvek Framax Xlife plus 1,35x3,30 m 273,00 67 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,90x3,30 m 215,00 125 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,75x3,30 m 193,25 13 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,60x3,30 m 140,60 148 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,45x3,30 m 113,90 121 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,30x3,30 m 88,50 108 

Sloupový prvek RS D30 3,00 m 149,00 9 

Sloupový prvek RS D30 0,25 m 22,50 9 
Tab.  8-9 Bednění svislých prvků spodní stavby 

Zde vypsané potřeby jsou pro jedno celé podlaží, bednění se však bude protáčet, reálná 

potřeba v jednu chvíli na staveništi je zhruba ¼.  
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Svislé konstrukce vrchní stavby (1-2 NP, poté jen prvky pro šachty a zbytek žb. Stěn) 

Název prvku 
Hmotnost 

[kg] 

Počet kusů vrchní stavby 

Objekt 

A 

Objekt 

B 
Celkem 

Bednicí deska Dokaplex 18 mm 300/3 300 11,48 2 1 3 

Dřevěný hranol - 398 193 591 

Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,75 m 35,00 21 10 31 

Opěra bednění 340 IB 24,30 365 177 542 

Sloupek ochranného zábradlí S 11,45 103 50 153 

Kotevní matka s podložkou 15,0 1,08 247 120 367 

Zábradlí 1,00 m 3,80 56 27 83 

Upínací kolejnice Framax 0,90 m 10,60 165 80 245 

Napínací svorka Framax 1,49 124 60 184 

Rychloupínač RU Framax 3,30 1 655 803 2 457 

Univerzální svorka Framax 10-16 cm 0,60 247 120 367 

Uni upínač Framax 5,75 515 250 765 

Vnější roh Framax 3,30 m 58,00 31 15 46 

Vnitřní roh Framax Xlife 3,30 m 117,90 52 25 77 

Hlava opěry EB 3,05 730 354 1 083 

Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70 m 127,50 115 56 171 

Kloubový roh vnitřní I Framax poz. 3,30 m 129,20 8 4 12 

Konzola Framax 90 EP 8,95 56 27 83 

Kotevní matka Framax Xlife plus I 20,0 1,16 921 447 1 368 

Distanční pojistka Framax Xlife plus 1,31 921 447 1 368 

Vyrovnávací prvek Framax Alu 5 cm 3,30 m 10,50 105 51 156 

Vyrovnávací prvek Framax Alu 10 cm 3,30 m 12,90 39 19 58 

Kotva Framax Xlife plus 20,0 15-30 cm 4,96 921 447 1 368 

Rámový prvek Framax Xlife plus 2,70x3,30 m 521,50 169 82 251 

Rámový prvek Framax Xlife plus 1,35x3,30 m 273,00 41 20 61 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,90x3,30 m 215,00 76 37 113 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,75x3,30 m 193,25 8 4 12 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,60x3,30 m 140,60 91 44 135 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,45x3,30 m 113,90 74 36 110 

Rámový prvek Framax Xlife plus 0,30x3,30 m 88,50 66 32 98 
Tab.  8-10 Bednění svislých prvků vrchní stavby 

Zde vypsané prvky jsou pro jedno podlaží, jelikož se budou prvky protáčet. Od 3NP kde, 

již je většina zdí zděná, bude prvků výrazně méně. Na stavbě se nechají pouze prvky, ze 

kterých půjde realizovat zbývající stěny, zbytek bude vrácen.  
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8.3.1.8.2 Bednění Stropů 

Vodorovné konstrukce budou bedněny systémovým bedněním společnosti Doka – 

Dokaflex 1-2-4. Na hraně vodorovných konstrukcí bude osazeno zábradlí, které bude 

přikotveno do stěn. To se bude osazovat z nižšího patra, kde je k němu přístup, případně 

z koše zavěšeného na jeřábu, tam kde přístup není.  

Na objektu A, kde jsou balkony nad sebou ob jedno patro, budou pro jejich podepření 

použity stropní podpěry Doka Eurex 20 top 550 s možnou výškou až 5,5 m, které společně 

s 2 nosníky Doka H20, každým o výšce 20 cm, překlenou potřebnou výšku 5,8 m. Dávat 2 

stojky nad sebe je z bezpečnostních důvodů zakázáno (i pokud budou roznášeny pomocí 

nosníku H20).  

Vodorovné konstrukce spodní stavby (2PP-1PP) 

Název prvku 
Hmotnost 

[kg] 

Počet kusů 

Spodní 

stavby 

Nosník DOKA H20 top N 4,90 m 25,0 154 

Nosník DOKA H20 top N 4,50 m 23,0 434 

Nosník DOKA H20 top N 3,30 m 17,0 77 

Nosník DOKA H20 top N 2,65 m 13,8 168 

Nosník DOKA H20 top N 2,45 m 12,8 1 766 

Nosník DOKA H20 top N 1,80 m  9,5 434 

Nosník DOKA H20 top N 1,25 m 6,3 533 

Stropní podpěra DOKA Eurex 30 top 300 16,4 2 810 

Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 550 34,6 420 

Opěrná trojnožka 15,6 1 387 

Třívrstvá bednící deska Doka formát 100/50 cm 5,5 161 

Třívrstvá bednící deska Doka formát 150/50 cm 8,25 392 

Třívrstvá bednící deska Doka formát 200/50 cm 11,0 568 

Třívrstvá bednící deska Doka formát 250/50 cm 13,75 1 647 

Svorka pro bednění čel stropní desky Doka 12,5 2 383 

Sloupek ochranného zábradlí 5,6 1 191 

Spouštěcí hlavice H20 6,1 1 387 

Čtyřcestná hlavice H20 4,0 1 423 

Průvlaková kleština 20 6,9 56 

Nástavec k průvlakové kleštině 4,4 56 
Tab.  8-11 Bednění vodorovných prvků spodní stavby 
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Vodorovné konstrukce vrchní stavby 

Název prvku 
Hmotnost 

[kg] 

Počet kusů vrchní stavby 

Objekt 

A 

Objekt 

B 
Celkem 

Nosník DOKA H20 top N 4,90 m 25,0 69 22 91 

Nosník DOKA H20 top N 4,50 m 23,0 193 62 255 

Nosník DOKA H20 top N 3,30 m 17,0 34 11 45 

Nosník DOKA H20 top N 2,65 m 13,8 75 24 99 

Nosník DOKA H20 top N 2,45 m 12,8 785 252 1 037 

Nosník DOKA H20 top N 1,80 m  9,5 193 62 255 

Nosník DOKA H20 top N 1,25 m 6,3 237 76 313 

Stropní podpěra DOKA Eurex 30 top 300 16,4 1 249 401 1 650 

Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 550 34,6 187 0 187 

Opěrná trojnožka 15,6 617 198 815 

Třívrstvá bednící deska Doka formát 100/50 cm 5,5 72 23 95 

Třívrstvá bednící deska Doka formát 150/50 cm 8,25 174 56 230 

Třívrstvá bednící deska Doka formát 200/50 cm 11,0 252 81 333 

Třívrstvá bednící deska Doka formát 250/50 cm 13,75 732 235 967 

Svorka pro bednění čel stropní desky Doka 12,5 1 059 340 1 399 

Sloupek ochranného zábradlí 5,6 529 170 699 

Spouštěcí hlavice H20 6,1 617 198 815 

Čtyřcestná hlavice H20 4,0 632 203 835 

Průvlaková kleština 20 6,9 25 8 33 

Nástavec k průvlakové kleštině 4,4 25 8 33 
Tab.  8-12 Bednění vodorovných prvků spodní stavby 

Zde vypsané prvky jsou pro jedno podlaží, jelikož se budou prvky protáčet.  

8.3.1.9 Kruhové prostupy stěnami 

Pro provádění kulatých otvorů v bednění vybraných rozměrů budou použity pažnice HRD 

– FU, ty vytvoří tvarově stálý kruhový prostup stěnou bez vnější hydroizolace. Takto 

vytvořeným prostupem budou následně protaženy armatury a potrubí ZTI atp. Pažnice je 

z odolného PVC a je opatřena cementovým povrchem, který zaručí dokonalé propojení 

s okolním povrchem.  

Pažnice jsou dodávány včetně víček, které zabrání zatečení betonu a usnadňují montáž. 

Pažnice jsou určeny do stěny z vodostavebního betonu („bílé vany“), ale budou použity i 

pro prostupy ve vnitřních stěnách, jelikož povrch bude pohledový, krom míst, kde bude 

umístěna požární ucpávka. Toto řešení však bude použito i zde pro přesnost a rychlost 

provádění prostupu. [30] 

Víčka pažnice zůstanou na místě do doby, než se nimi protáhne dané potrubí. Následně 

se opatří těsnící manžetou, která zabrání průsakům. V případě, že bude manžetou 

prosakovat, použije se manžeta druhá jako pojistka, případně se celý prostup zaizoluje ve 
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spolupráci se společností Nekap, jenž je dodavatelem technologie bílé vany pro tuto 

stavbu a je určena stavebníkem. 

Prostupy bílou vanou (obvodové stěny suterénu) 

Označení Vnitřní průměr [mm] 
Počet kusů 

2PP 1PP Celkem  

HRD 200-FU/X 200 6 1 7 

HRD 300-FU/X 300 2 - 2 
Tab.  8-13 Pažnice HRD-FU pro bílou vanu [30] 

Prostupy vnitřními stěnami-systémové pažnice 

Označení Vnitřní průměr [mm] 
Počet kusů 

2PP 1PP Celkem  

HRD 200-FU/X 200 4 - 4 

HRD 250-FU/X 250 4 6 10 

HRD 300-FU/X 300 1 - 1 
Tab.  8-14 Pažnice HRD-FU pro vnitřní stěny [30] 

Prostupy, které nemají rozměr pro systémové pažnice, budou zhotoveny z voděodolné 

překližky. Ta bude mít půlkruhový tvar (pro snadnější odbednění), vyskládá se na sebe na 

tloušťku stěny a připevní se do bednění. Takto budou zhotoveny kruhové otvory pro 

průměry: 180, 220, 240, 260 a 280 mm.  

Obr.  8-8 Pažnice HRD – FU [30] 

Obr.  8-7 Pažnice HRD – FU po realizaci [30]  
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8.3.1.10 Doplňkový materiál (z limitek zdrojů Buildpower S) 

Název MJ Množství 

Řezivo – hranoly m3 20 

Řezivo – prkna m3 20 

Materiál lešeňový v používání m3 11,57 

Podložka distanční betonová Motýl kód 6921 kus 18 230 

Lehký beton LC 8/9 XC2, XD1, XF1 S3, třída objemové hmotnosti D 1,2 m3 10,72 

MC - 25 styková, kamenivo frakce do 4 mm m3 0,81 

Podložka distanční pro svisl. výzt. kolečko kód 2130 kus 11 397 

Lišta distanční plast DL – s boč výř 1025 l = 2 m kus 9 875 

Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m kus 3 646 

Hřebíky stavební 02 2810 1x20 kg 159,55 

Deska pryžová antivibrační 2000x1000x23 mm černá, BELAR kus 15,00 

SEPAREN prostředek odformovací kanystr po 20 l l 117,57 

Ebol SP – N přípravek odformovací t 1,95 

Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 3 011,69 

Drát tažený matný 11300 D 1,25 mm kg 8,97 

Voda pitná – vodné m3 1219,76 

Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 582,99 

Penetrace základová PCI Gisogrund® PGM kg 111,78 

Propan-butan lahve 33 kg kus 3 

Benzín technický čisticí 90/150 sudy kg 25,35 
Tab.  8-15 Doplňkový materiál  

8.3.2. Doprava 

Doprava je podrobněji řešena v kapitole 3 Řešení širších dopravních vztahů – návrh 

zásobování stavby. 

8.3.2.1 Primární 

Čerstvý beton 

Čerstvý beton, bude na staveniště dopravován auto domíchávači (tzv. „mixy“) z betonárny 

společnosti Skanska Transbeton s.r.o. z ulice Františka Diviše v Praze 10 Uhříněvsi. 

Betonárna je od staveniště po silnici vzdálena 1,4 km a předpokládaná doba dojezdu 

z betonárny (po naplnění) je 5 minut. Již v betonárně budou do betonu přidávány 

plastifikátory a speciální přísady a příměsi pro změnu vlastností betonu (např. Xypey 

Admix pro vodostavební beton, nebo přísady pro betonáž v zimě). Betonárna disponuje 

autodomíchávači o objemu 5-8 m3. Potřebný počet bude řešen s betonárnou při 

objednávání betonu (minimálně 2 dny před samotnou betonáží).  

Bednění 

Bednění bude na staveniště dopravováno nákladním automobilem s návěsem, nebo na 

valníku s hydraulickou rukou, ze společnosti Česká DOKA bednící technika spol. s.r.o., 

z areálu společnosti v pražských Čakovicích – Za Avií 868/1. Celková délka trasy je 16 km a 

předpokládaná délka trasy je 23 minut.  
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Výztuž 

Výztuž bude na staveniště dopravována nákladním automobilem s návěsem, nebo na 

valníku s hydraulickou rukou, ze společnosti Výztuže spol. s.r.o., sídlící v areálu Přátelství 

1517/4 b, v Praze – Uhříněvsi. Vzdálenost od staveniště je 3,7 km a předpokládaný čas 

jízdy je 7 minut. Výztuž bude na staveniště dopravována již předem naohýbaná a 

v množství na celou vyztužovanou etapu (např. strop celého dilatačního celku apod.).  

Řezivo 

Řezivo na výrobu dořezů, bude na staveniště dopravováno nákladním automobilem 

s návěsem, nebo na valníku s hydraulickou rukou, ze společnosti Kaplan s.r.o. K Jezeru 

553 Praha 10 - Hostivař. Vzdálenost skladu řeziva je od betonárny 6 km a předpokládaná 

doba jízdy je 10 minut.  

Půjčovna nářadí a techniky 

V případě potřeby zapůjčit, nářadí, nebo stroj, který na staveništi není, bude tento 

dovezen osobním automobilem, nebo dodávkou ze společnosti Cramo s.r.o., ze skladu na 

ulici Mírového hnutí 24 v Praze – Háje. Ten je od stavby vzdálen 4 km a předpokládaná 

doba jízdy je 6 minut.  

8.3.2.2 Sekundární 

Většina prvků a materiálů bude po staveništi dopravována věžovými jeřáby Liebherr 110 

EC-B 6. Bednění bude přepravováno v přepravních (transportních) koších, drobný 

materiál v bednách, nebo koších, další prvky a materiály na paletách. Výztuž bude vázána 

pomocí ocelových lan na čtyřpramenné jeřábové řetězy.  

Mimo dosah jeřábů, budou prvky převáženy pomocí smykového nakladače a po 

konstrukci poté pomocí paletovacích vozíků.  

Čerstvý beton bude ukládán do konstrukcí pomocí autočerpadla Putzmeister M53-6, 

které bude zajišťovat po objednání betonárka (externě ze společnosti Tonda 

betonpumpe). Pro betonování menších celků, balkonových zdí atp. bude k ukládání 

čerstvého betonu použita bádie zavěšená na věžovém jeřábu.  

Pro přepravu lidí, kteří budou osazovat, resp. sundávat prvky kolektivní ochrany 

v nebezpečných místech (tj. v místech kde hrozí pád do hloubky), budou tuto činnost 

provádět z pracovního koše zavěšeného na věžovém jeřábu.  

8.3.3. Skladování 

Jako skladovací plochy slouží prostory vyznačené na výkresech zařízení staveniště. Kromě 

nich budou sloužit jako skladovací plochy i Vnitrostaveništní komunikace, a to v době, kdy 

se práce odehrávají na částech objektu, které danou komunikaci nevyužívají. Dále pro 

skladování materiálu a jako předmontážní prostor slouží plocha hotových konstrukcí 

přechozích etap (např. pro objekt B je to část A1, pro A1 je to A2 a pro A2 již vyznačené 

skládky a předmontážní prostory).  

Drobný materiál a materiál podléhající zkáze, bude skladován v uzamykatelných 

kontejnerech. Odbedňovací přípravek potom v přístřešku s dvojitým dnem.  

Volné palety, budou skladovány maximálně 12 ks na sobě (tak aby šli nabrat jeřábovými 

vidlemi), podél západního a severního oplocení stavby (po dokončení hrubé stavby už 

pouze podél severního oplocení). Následně budou odváženy zpět do stavebnin, nebo 

k dalším dodavatelům pomocí auta s hydraulickou rukou a to vždy, když bude na 
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staveništi více než 90 volných palet. Nevratné palety budou použity pro skladování na 

staveništi, případně budou zlikvidovány s ostatním řezivem. 

8.3.3.1 Skladování bednění 

Panely systémového bednění budou skladovány naležato, překližkou nahoru a 

spáskované, na dřevěných paletách, nebo dřevěných podkladních hranolech. Vždy však 

tak, aby byly alespoň 10 cm nad zemí. Maximální výška skladování prvků bednění na 

staveništi je z bezpečnostních důvodů omezena na 2 m. Stojky a stabilizátory, budou 

skladovány v ocelových přepravních koších (boxech). Ostatní příslušenství pro bednění, 

jako jsou závitové tyče, matice, svorky, hlavice atp. budou skladovány v transportních 

boxech.  

Nosníky stropního bednění budou skladovány na hranolech 10x10 cm, vždy pět nosníků 

položených naležato vedle sebe v deseti vrstvách (celkem 50 nosníků jeden ucelený blok). 

Z bezpečnostních důvodů budou takto stohovány maximálně 2 takové bloky na sebe 

(pouze pokud budou originálně zapáskované, jinak je stohování zakázáno).  

Mezi jednotlivými skladovanými prvky budou vytvořeny uličky o šířce alespoň 60 cm, aby 

mohly být bez problému navázány na jeřáb a přemístěny. V extrémním případě je 

dovoleno mimořádné skladování s uličkami šířky 40 cm, ale o tomto způsobu musí být 

informován stavební technik, který nutnost posoudí a schválí.  

8.3.3.2 Skladování výztuže 

Výztuž bude skladována na dřevěných hranolech 10 x 10 cm, případně na dřevěných 

paletách na zpevněném a odvodněném povrchu. Vzdálenost podložek bude maximálně 

1 m, aby nedocházel prohnutí výztuže. Výztuž bude skladována ve svazcích dle profilu 

(tloušťky) a vždy bude označena štítkem. Vzdálenost mezi jednotlivými svazky bude 

alespoň 30 cm, aby k nim byl pohodlný přístup a zároveň nedošlo k pomíchání výztuže.  

Všechny distanční prvky budou skladovány na paletách. Vázací drát bude skladován 

navinutý na dřevěné, nebo plastové kotouče. Výztuž, která bude vybočovat ze svazku, 

výztuž svislá, a to i již zabudovaná do konstrukce bude opatřena krytkami, nebo 

ochrannými lištami, aby nedošlo k poranění o její hranu. 

8.4. 

8.4.1. Všeobecné pracovní podmínky 

Standartní pracovní doba na staveništi je stanovena na 8 hodin práce, které budou 

rozděleny do dvou bloků po 4 hodinách, přerušených hodinovou pauzou na oběd. Práce 

budou probíhat od 7:00 do 11:00, následuje pauza na oběd od 11:00 do 12:00 a pracovní 

činnost bude pokračovat od 12:00 do 13:00. V případě, kdy nejde přerušit pracovní 

činnost, např. při betonáži, budou pracovníci odcházet na oběd postupně, tak aby bylo 

zajištěno provádění činnosti. Přístup na staveniště a jednotlivá pracoviště budou mít 

pouze osoby proškolené v místních poměrech a osoby, které absolvují školení BOZP 

stavebním technikem, nebo stavbyvedoucím. Osoby, které nemají žádný pracovně právní 

vztah s generálním dodavatelem, se budou moci po staveništi pohybovat pouze v přímém 

doprovodu stavbyvedoucího, nebo stavebních techniků, případně s technickým dozorem, 

ale po předchozí konzultaci s vedením stavby.  
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Pracovní podmínky během provádění stavebních činností, musí splňovat všechna 

zákonná omezení a dále omezení stanovena výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů. 

Nepřípustné pracovní podmínky pro práci při betonážích (a práce ve výškách, která 

s činností souvisí) jsou:  

• Rychlost větru vyšší než 11 m/s 

• Rychlost větru vyšší než 8 m/s při práci na plošinách a lešení 

• Viditelnost snížená pod hranici 30 m 

• Teploty nižší než -10 °C 

• Silný déšť a sněžení, bouře, námraza 

Každé přerušení prací a jejich odůvodnění musí být zapsáno do stavebního deníku.  

Staveniště musí být v době výstavby (tj. do kolaudace stavby, potažmo do kolaudace 

komunikací) oploceno do výšky 2 m. Mimo to v době provádění betonáží převážně hrubé 

spodní stavby bude okolo staveniště výkop stavební jámy. Kolem výkopu bude ve 

vzdálenosti alespoň 1,5 m od jeho hrany ohrazení, a to buď z mobilních zábran, nebo 

z ocelových stojek a dřevěných fošen ve dvou úrovních (0,55 a 1,1 m). Doporučuji v místě 

okolo jeřábu natáhnout oranžovou plastovou síť, která bude zároveň viditelným 

označením pro automobily najíždějící k panelům na severovýchodní straně staveniště 

(kde je postavení autočerpadla na beton). 

Veškerá místa, kde se budou lidé pohybovat po staveništních komunikacích budou 

přehledná a maximální rychlost jízdy zde je stanovena na 5 km/h. V komunikacích pro 

pěší nesmí být nic umisťováno, ani dočasně. Pěší koridory musí být volné a veškerá 

média, která přes ně prochází musí vést buď pod komunikací v zemi, nebo nad ní 

v chráničce a ve žlabu (např. z lešení).  

Pro konání potřeby bude na staveništi umístěn sociální kontejner s WC, pisoáry a 

umyvadly. Dále potom 3ks mobilních toalet (TOI TOI) s umyvadly. Tato mobilní WC budou 

pomocí jeřábu (případně smykového nakladače), přesouvána po staveništi tak, aby na 

jednotlivém pracovišti toaleta byla a pracovníci to na toaletu neměli daleko. 

Kouřit na celém staveništi je zakázáno s výjimkou prostor k tomu určených. Prostory určí 

stavbyvedoucí a budou zakresleny na plánku „zařízení organizace výstavby“ a vyvěšeny na 

tabuli safety pointu. Při práci na hrubé stavbě bude ke kouření docházet, takže se 

uvažuje, že místo pro kouření bude i na jednotlivých pracovištích. Místo určené pro 

kouření bude vybaveno ocelovým popelníkem, nebo plechovým kýblem na nedopalky. Ty 

se následně budou po vychladnutí vysypávat do směsného odpadu. Pro zabránění 

vzplanutí bude u popelníku přítomno vědro s vodou. Jeho naplnění a dodržování pořádku 

v okolí místa pro kouření budou kontrolovat mistři jednotlivých pracovních čet, kteří za 

čistotu budou zodpovědní.      

8.4.2. Pracovní podmínky procesu 

Každý den budou alespoň 3x denně prováděny kontroly klimatických a povětrnostních 

podmínek. V případě, že budou podmínky hraniční, budou se provádět průběžně každých 

cca 10 minut (např. rychlost větru pomocí anemometru umístěného na jeřábu J1). 

Opatření pro betonáž v zimních měsících budou prováděna od teploty nižší než +5°C. 

Betonáž bude prováděna až do teploty -10 °C. Zimní opatření jsou podrobněji popsány 

v pracovním postupu. Do betonu budou použity přísady, které zvyšují hydratační teplo a 

beton se tak více zahřívá. Zároveň však bude docházet k jeho rychlejšímu tuhnutí a 
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tvrdnutí, u čímž se musí při pracích počítat, stejně tak jako s horší zpracovatelností 

čerstvého betonu. Z průzkumů dostupných dat však vyplývá že průměrná teplota se 

v této lokalitě pohybuje maximálně kolem -2 °C, a to v lednu. Na betonárce bude ohřáta 

záměsová voda a případně i propařeno kamenivo. Na staveništi, potažmo pracovišti pak 

plocha bednění nesmí být chladnější než 5 °C, čehož se docílí zahříváním bednění pomocí 

teplometů a zabalením do tepláků. 

Větší problém se předpokládá při letních betonážích, když budou vysoké teploty. Jako 

opatření bude upravena receptura betonu a zvýšení podílu vody (pouze technologem na 

betonárce, nikdy ne operativně přidáním vody do mixu!) a tak zlepšením zpracovatelnosti 

čerstvého betonu, případně použití přísad zpomalující tuhnutí a tvrdnutí a tím i snížení 

tvorby hydratačního tepla. Následně musí docházet ke zvýšenému ošetřování betonu 

pomocí zkrápění.  

Teplota čerstvého betonu se bude při ukládání do konstrukce pohybovat mezi 10-22°C.  

8.4.3. Instruktáž pracovníků 

Práce na staveništi budou prováděny pouze kvalifikovanými proškolenými a způsobilými 

pracovníky, které pro danou činnost určí technický pracovník vedení stavby, nebo jím 

pověřený zástupce (např. mistr). Každý pracovník musí být před vstupem na pracoviště, 

potažmo na staveniště poučen o bezpečnosti práce na staveništi, místních poměrech a 

rizicích, stejně tak jako o rizicích na jeho budoucím pracovišti a činnostech, které bude 

provádět. Proškolení pracovník vždy stvrdí svým podpisem. V protokolu o školení musí 

být zapsána věta „školení BOZP jsem rozuměl a s výše zmíněnými riziky jsem obeznámen“ 

v jazyce, kterému daný pracovník rozumí (nejlépe v jeho rodném jazyce).  

Každý pracovník pohybující se po staveništi, bude proškolen na činnost, kterou mu zadá 

jeho vedoucí pracovník. Bude-li pracovník potřebovat k výkonu činnosti pracovní nářadí, 

stroj, nebo bezpečnostní postroj atp., bude mu vydán až poté, co projde školením o 

bezpečném užívání daného vybavení. Toto školení nebude prováděno pokaždé, ale bude 

prováděno vždy, když pracovník s daným zařízením bude pracovat poprvé. Pro práci se 

stroji, které vyžadují strojní průkaz budou pracovat pouze lidé, k této činnosti způsobilý a 

s platným strojním průkazem pro daný stroj. U těchto osob vedoucí pracovník pouze 

zopakuje zásady pro práci se strojem, ale nebude pracovníka školit, jelikož se 

předpokládá, že potřebné znalosti získal na povinném školení. 

Vedoucí pracovníci budou uchovávat kopie strojních a profesních průkazů zaměstnanců 

pro případnou kontrolu. Z důvodů GDPR však bude datum narození pracovníka na kopii 

začerněno, případně kopie průkazů s osobními údaji budou uschovávány v trezoru 

v buňce stavbyvedoucího. Platnost průkazů a proškolení pracovníků bude hlídat 

stavbyvedoucí, nebo stavební technici, pod kterými daní pracovníci činnosti vykonávají.  

Za provedení prací je zodpovědný vedoucí každé pracovní čety. Za bezpečnost pracovníků 

na staveništi zodpovídá stavbyvedoucí, avšak každý pracovník zodpovídá za své zdravý a 

bezpečnost při práci samostatně. V případě, že se pracovníkovi nezdá zabezpečení při 

provádění prací svých, nebo druhých osob dostatečné, neprodleně o tom informuje 

zástupce vedení stavby, který danou činnost prověří.   

8.5. 

Při realizaci monolitických konstrukcí hrubé spodní a hrubé vrchní stavby, bude 

pohybovat několik pracovních čet. Další čety se budou po staveništi pohybovat v rámci 



153 

 

dalších stavebních činností. Celkové množství pracovníků na staveništi ve vybraném 

období je vypsáno v příloze 9.1 Bilance zdrojů – pracovníci. 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

pracovníků 

Betonář – 

vedoucí čety 

SOU/SOŠ vzdělání v oboru 

stavebnictví, nebo příbuzné, 

pravidelné školení, praxe 3 

roky, vazačský průkaz, 

lešenářský průkaz, školení 

pro signalisty jeřábu 

Koordinace prací a 

rozdělování úkolů v četě, 

komunikace s THP pracovníky 

a vedením stavby, provádění 

betonáží, dohled nad 

pracovištěm, kontrola lešení, 

komunikace s jeřábníky 

1 

Betonář 

Výuční list v oboru, školení, 

praxe 6 měsíců, vazačský 

průkaz, průkaz signalisty 

Provádění betonáží, hutnění 

betonu, ošetřování betonu 

atp. 

2 

Železář 

Výuční list v oboru, školení, 

praxe 1 rok, (případně 

svářecí průkaz), vazačský 

průkaz, průkaz signalisty 

Vázání výztuže, umisťování 

prvků do výztuže atp. 
6 

Tesař 

Výuční list v oboru,  školení, 

praxe 1 rok,  průkaz 

signalisty, vazačský průkaz 

Výroba a kompletace 

bednění, osazování bednění, 

výroba prostupů, ošetřování 

bednění, jeho čištění atp. 

6 

Pomocný 

dělník 
Základní vzdělání, věk 15 let 

Pomocné práce na staveništi, 

přesuny hmot, úklid 

pracoviště atp. 

1 

Tab.  8-16 Personální obsazení betonářské čety 

Takto složená je jedna pracovní četa provádějící železobetonové monolitické konstrukce, 

četa může být doplňována, či upravována na základě výkonosti, schopnosti a umu 

jednotlivých pracovníků. Pracovní četa bude pracovat jako celek, předpokládá se, že 

jednotlivý pracovníci mohou pracovat ve více profesích. Pro realizaci hrubé spodní stavby 

pracují souběžně 3 čety. 

 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

pracovníků 

Jeřábník Jeřábnický průkaz Ovládání věžového jeřábu 2 

Obsluha 

autočerpadla 

Strojní průkaz, řidičský 

průkaz sk. C, školení 

Obsluha automobilového 

čerpadla na beton, řidič  
1 

Řidič 

autodomíchávače 

Řidičský průkaz sk. C, 

školení 
Řízení autodomíchávače 

1 na každý 

vůz 

Řidič  
Školení, strojní průkaz, 

řidičský průkaz sk. C  

Obsluha smykového 

nakladače, řidič nákladního 

automobilu s hydraulickou 

rukou 

1 

Tab.  8-17 Obsluhy strojů 
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8.6. 

Podrobný návrh a nasazení pracovních strojů je řešen v kapitole 7 této diplomové práce a 

v příloze 9.2 Bilance zdrojů – hlavní stroje. 

8.6.1. Velké stroje a příslušenství 

Stroj Počet kusů 

Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 2 

Nákladní automobil s návěsem 1 

Nákladní automobil valník s hydraulickou rukou 1 

Autočerpadlo Putzmeister M53-6 1 

Autodomíchávač 3 

Bádie na beton 1 

Pracovní koš pro jeřáb 1 

Kompresor 1 

Vibrační lišta 2 

Ponorný vibrátor 2 

Hladička betonu 1 

Paletovací vozík 1 

Teplomet na LTO 3 

Elektrické topidlo 8 

Mobilní lešení – kostka 3 
Tab.  8-18 Velké stroje 

8.6.2. Elektrické nářadí 

Typ nářadí Počet kusů 

Aku vazač drátu  3 

Stolová pila 1 

Příklepová vrtačka 2 

Aku šroubovák  12 

Přímočará pila 3 

Uhlová bruska 3 

Okružní pila 3 

Cívka s kabelem 230V – 25 m 9 

Nivelační přístroj, trojnožka, lať 1 

Teploměr 2 

Termokamera 1 

Hřebíkovačka 9 

Sponkovačka 3 

Vysavač 1 

Magnet 3 
Tab.  8-19 Elektrické nářadí 
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8.6.3. Ruční a ostatní nářadí 

Typ nářadí Počet kusů 

Řezačka a ulamovací nůž 48 

Kladivo 48 

Francouzský klíč 3 

Vázací kleště 18 

Kleště kombinačky 30 

Svinovací metr (různé délky) 48 

Pásmo 3 

Laserový měřič vzdálenosti 3 

Štípačky 18 

Majzlík 18 

Průbojník 3 

Pistole na PUR pěnu 3 

Natahovák a hladítko 3 

Stavební provázek 9 

Vrtáky (sada) 6 

Pilka na železo 3 

Pilníky na dřevo 9 

Pilníky na železo 9 

Zednická lžíce 9 

Úhelník 9 

Vodováha 9 

Rašple 3 

Nebozez 3 

Šroubováky (sada) 9 

Hrábě a lopata (pro betonáž) 12 

Tužka 48 

Koště, smeták s lopatkou 3 

Malířský váleček s teleskopickou tyčí 9 

Posuvné měřítko 3 

Nůžky na plech 3 

Ocelový kartáč 9 

Montážní vidlice 20 

Sud 200 l  3 

Kbelík 9 

Stavební kolečko 3 
Tab.  8-20 Ruční a ostatní nářadí 
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8.6.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 

Typ osobní ochranné pracovní pomůcky Počet kusů 

Ochranná přilba s podbradníkem 48 

Ochranné brýle čiré 48 

Ochranné brýle s UV filtrem 48 

Pracovní oděv 48 

Pracovní obuv S3 48 

Pracovní obuv S3 – holínky 9 

Pracovní rukavice 48 

Nákoleníky 48 

Reflexní vesta 48 

Ochranný obličejový štít 9 

Svářecí brýle 6 

Respirátor 48 

Chránič sluchu 48 

Vymezovací postroj se 2 lany 16 
Tab.  8-21 OOPP 

8.7. 

Pracovní postup pro technologický předpis provádění monolitických železobetonových 

konstrukcí hrubé spodní a hrubé vrchní stavby, je zpracován tak, jak jdou činnosti 

chronologicky za sebou, avšak při popisu jednotlivých činností (např. bednění, armování 

atd.) jsou popisovány veškeré konstrukce stavby vztahující se k dané činnosti. Jsou však 

pro pochopení řazeny do jednotlivých podkapitol. Části o betonáži, ošetření betonu a 

odbednění, jsou pak umístěny na konci předpisu, aby byly tyto činnosti pohromadě. 

Pracovní postup přímo navazuje na předešlou etapu založení stavby. Z přechozí etapy 

musí být připravena základová deska. 

Všechny obvodové stěny hrubé spodní stavby, jsou navrženy a budou provedeny 

z vodonepropustného betonu (systém bílé vany). V místě stropů hrubé spodní stavby, kde 

nebude použit vodostavební beton, ale systémové prvky pro bílou vanu, bude konstrukce 

dodatečně zaizolována asfaltovým pásem.  

Pracovní postup bude následující: pracovníci začnou zhotovovat konstrukce objektu B, 

následně se přesunou na část objektu A1 a zakončí činnost na části objektu A2. Bednění 

stropů se začne provádět ihned po odbednění dané části konstrukce a postupovat se 

bude stejným způsobem.  

8.7.1. Vytyčení konstrukcí  

Pro přesné umístění nosných konstrukcí, provede jejich vytyčení vždy geodet. Ten za 

pomocí totální stanice vytyčí hrany konstrukcí a další exponovaná místa. Pomocný 

pracovník do těchto míst zatluče natloukací hřeb a reflexním sprejem zvýrazní dané 

místo. Následně geodet zpracuje výkres vytyčených bodů a předá (přepošle) jej 

stavbyvedoucímu a stavebním technikům, kteří podle tohoto výkresu budou kontrolovat 

správné umisťování konstrukcí v prostoru.  
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S každým dalším podlažím (v suterénech na obou výškových úrovních), budou na 

výtahové šachtě vyznačeny váhorysy („vágrysy“), které budou umístěny ve výšce přesně 1 

m nad budoucí čistou podlahou. Takto umístěný vágrys bude mít podobu štítku 

s nitkovým zaznačením dané výšky, její hodnotu v souřadnicích Bpv, číslo štítku a podlaží 

v objektu, datum a podpis realizace vágrysu od geodeta. Takto zhotovený výškopisný bod 

bude po celou stavbu (až po dokončovací práce) udržován a kontrolován. Z tohoto bodu 

si budou následně všichni pracovníci přenášet potřebné výšky pro zdárné dokončení 

stavebního díla.  

8.7.2. Armování svislých konstrukcí 

Veškerá výztuž, která bude dovezená na stavbu bude již naohýbaná dle výkresů výztuže a 

v délkách v nich uvedených. Ocel pro konstrukční účely je B500B (S 235). Věžové jeřáby 

přemístí výztuž vždy co nejblíže k pracovišti železářů, kteří budou výztuž vázat. Okolí 

konstrukce, kde bude probíhat jejich pracovní činnost, bude zároveň jejich 

předmontážním prostorem. K armování ve výšce budou do pracovní výšky 1,0 m využity 

pracovní kozy a od této výšky poté pracovní lešení se zábradlím. 

8.7.2.1 Armování vnitřních stěn spodní stavby a stěn vrchní stavby 

Pro lepší přístup při práci na vyztužení vnitřních stěn, bude bednění z obou stran 

doplňováno až dodatečně. Prvky prostupů, které se k výztuži navazují tak budou osazeny 

do vyztužení až po jednostranném zabednění. U stěn obvodových bude nejprve 

zabedněna vnější strana bednění a až následně budou probíhat práce na vázání výztuže.  

Vázání výztuže bude prováděno vždy od vnější strany stěny (u vnitřních stěn zvolí hlavní 

vazač). Pruty se napojí na trny výztuže vodorovné konstrukce. Vázání výztuže bude 

prováděno vázacím drátem.  

Po dokončení první řady výztuže, budou k těmto svislým prutům navázány pruty 

vodorovné. Při vázání výztuže budou použity distanční prvky, které zajistí dostatečné krytí 

výztuže. U stěn vnitřních je to 25 mm v nadzemních podlažích poté 20 mm. Stěny, 

Obr.  8-9 Příklady vázacích úzlů výztuže [30] 
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Provedení plánovaných spár bude popsáno v části bílé vány. Pracovní spáry ve stěnách 

budou řešeny pomocí trhacích lišt (stejně jako plánované spáry).  

V objektu bude použita i vylamovací výztuž. Ta bude použita pro napojení mezipodest a 

spojení objektů A a B v nadzemní části.  

Obr.  8-10 Pracovní spára ve stěně [PD] 

V místě napojení objektů A a B a v místech schodišťových mezipodest, budou do výztuže 

namontovány prvky vylamovací výztuže. Ty se do bednění připevní pomocí hřebíků 

přitlučených do překližky. Jednotlivé kastlíky s vylamovací výztuží se k sobě umístí na sraz. 

Po betonáži, následně dojde k vylomení krytu kastlíku, vyhnutí výztuže a provázání 

s konstrukční výztuží. Všechny vylomené kusy kastlíku se musí uklidit a posbírat. Kryt 

kastlíku vylamovací výztuže nesmí být ošetřen odbedňovacím přípravkem.  

8.7.2.2 Armování sloupů 

Armování sloupů bude probíhat obdobně, jako armování vnitřních stěn. Armování bude 

probíhat z vnitřní strany sloupu směrem ven. Jako distančníky budou použity betonové, 

nebo vláknobetonové, mimo bílou vanu je však přípustné i použití plastových distančníků, 

ale pouze v nepohledových místech. Bednění sloupů proběhne až po dokončení jejich 

vyztužení.  

8.7.2.3 Armování obvodových stěn spodní stavby (bílá vana) 

Před zahájením vázání výztuže, musí být pilotová stěna dokončena, a to včetně nalepení 

tepelné izolace tl. 100 mm.  

Výztuž obvodových konstrukcí je navržena na maximální přípustnou šířku trhliny 0,3 mm 

od ranného smršťování a od namáhání zatížením. Aby toto bylo splněno, je nutné rozdělit 

stěny na jednotlivé dilatační celky, a to po maximálních vzdálenostech maximálně 30 m. 

Avšak riziko vzniku trhlin je v tomto případě vyšší, bude proto po domluvě se statikem 

tato hodnota snížena na vzdálenost maximálně 12 m. Ve 12 m vzdálenostech od sebe, 

budou umisťovány trhací lišty Pentaflex OBS od společnosti H-BAU technik (předepsáno 

PD viz obrázek 8-10). Tyto prvky se před umístěním do bednění, potažmo výztuže zbaví 

ochranné fólie a osadí se na místo určení. K výztuži se připevní pomocí vázacího drátu, 

který se provleče oky v křídlech trhací lišty. Smykové lišty budou muset být dokonale 

svislé a upevněné, aby při následné betonáži nedošlo k jejich usmýknutí a vyvalení 
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betonu.  Do samotného bednění se z vnitřní strany poté přidá trapézová lišta, která 

vytvoří v konstrikci žlábek pro prasklinu.  

Při napojení musí bát přesah těsnícího prvku Pentaflex OBS na prvek Pentaflex KB (těsnící 

bitumenový plech) alespoň 50 mm. Pentaflex KB bude osazován společně s výztuží 

stropů. Plechy se k sobě vzájemně pevně přitlačí a zajistí sponami.  

 

 

 

 

 

 

Obr.  8-11 Napojení stěn bílé vany na stropní desku [PD] 

Obr.  8-12 Napojení Pentaflex OBS na Pentaflex KB [32] 
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Obr.  8-14 Umístění Pentaflex OBS v bednění [32] 

Obr.  8-13 Těsnění pracovní spáry a řízené praskliny [27] 
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8.7.3. Bednění svislých konstrukcí 

Jako bednění svislých konstrukcí bude použito systémové bednění společnosti Doka. 

Především bude použito systémové bednění Framax Xlife pro stěny, dále bednění RS pro 

zaoblené části sloupů a systém kruhového bednění H20 pro opěrné stěny. Schéma 

bednění jsou přílohou diplomové práce 8.1 a 8.2. Jedná se o schéma bednění objektu B 

v jeho prvním nadzemním podlaží. Upřesňující návrh bednění a další výkresy zpracuje 

společnost Doka v rámci zapůjčení systémového bednění.  

Tam, kde nelze vyřešit situaci systémově, bude bednění doplněno o řezivo. Montáž 

systémového bednění bude probíhat podle technologického předpisu společnosti Doka 

pro montáž bednění.  

Jednotlivé bednící sestavy budou smontovány 

v předmontážních prostorech staveniště (které 

jsou i části konstrukce, kde se konstrukce bude 

realizovat) a to ve vodorovné poloze. Prvky 

k sobě budou spojeny rychloupínači RU anebo 

UNI upínači.  

Bednící sestavy budou po staveništi přesouvány 

pomocí věžových jeřábů. Pro přesun budou na 

rám doplněna jeřábová oka Doka. Vždy 

minimálně 2 ks ok na sestavu a zároveň vždy 

minimálně 1 oko na tunu váhy sestavy.  

Jelikož se stěny na staveništi opakují, nebude 

docházet k jejich neustálému rozebírání a znovu 

sestavování, ale po odbednění pouze k očištění 

tlakovou vodou a ošetření voděodolných 

překližek (zapravení po hřebících apod). 

Následně se styková strana bednění natře 

odbedňovacím přípravkem a použije se na další 

části konstrukce. Odbedňovacím přípravkem se 

bednění pro svislé konstrukce ošetří vždy, před 

osazením na místo v konstrukci. Rohy stěn 

v suterénech budou sraženy pomocí trojhranné 

lišty, která bude vložena do bednění (přibita 

hřebíky). Po betonáži se lišta odtrhne a hrana 

stěny nebude ostrá. V nadzemních podlažích se 

ponechají hrany ostré. 

8.7.3.1 Bednění vnitřních stěn 

Vnitřní stěny jsou v projektu navrženy výšky 2,8 

a 3,12 m. Oba druhy stěn budou bedněny 

z prvků Framax Xlife výšky 3,3 m. Šířky 

jednotlivých prvků jsou 30, 45, 60, 90 a 135 cm. 

Během výstavby budou také použity nižší prvky, např. v suterénu u nájezdových ramp a 

poté pro atiky, balkony atp. doplňkové výšky bednění jsou výšky 135 a 270 cm, ale prvky 

výšky 270 cm nebudou na stavbě používány. Bednění výšky 135 cm bude použito pro 

atiky s výškou stěny 130 cm.  

Obr.  8-15 Přizpůsobení délky vyrovnáním [33] 
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Jednotlivé bednící sestavy budou smontovány v předmontážních prostorech staveniště 

(které jsou i části konstrukce, kde se konstrukce bude realizovat) a to ve vodorovné 

poloze. Prvky k sobě budou spojeny rychloupínači RU anebo UNI upínači. Při výšce 3,3 m 

budou po výšce vždy 3 upínače. U nižších bednění postačí upínače 2. [33] Bednění 

vnitřních stěn bude osazováno, až po vyvázání stěnové výztuže, aby byl k vázání lepší 

přístup z obou stran. Po osazení jedné strany bednění se doplní pažnice, nebo jiné dílce, 

které vytvoří prostup ve stěně po jejím vybetonování. 

Spínání jednotlivých panelů bude provedeno pomocí spínací tyče a maticí s podložkou, 

která bude procházet plastovou trubkou. Spínací tyč se protáhne otvory v bednění a 

následně se z obou stran dotáhne kotevní matka s podložkou 20,0. Dotažení proběhne 

údery kladiva. Otvory, kterými nebude procházet spínací tyč, budou opatřeny zátkou. 

Otvory se po odbednění ošetří tak, že se do nich vloží kovový kónus v pohledových 

místech (suterény, byty, chodby) anebo plastový kónus (ve výtahové šachtě).  

Bednit se bude vždy od vybraného rohu (koutu) konstrukce. Kromě pravoúhlého 

navázání konstrukce, je na objektu AB celek 5 dalších úhlů a to: 82°, 98°, 124°, 146° a 

172°.  Pravoúhlé rohy se budou provádět pomocí univerzálních prvků Xlife, pro vytvoření 

úhlů se poté využije vnitřní a vnější kloubový roh I, který je pomocí univerzální svorky a 

kotevní matice s podložkou nastavitelný na rozpětí úhlu 90-180°. Úhel 82°se vytvoří jako 

úhel 98°. Napojení stěn tvaru T, se provede pomocí vnitřního rohu Xlife plus 30/30 a 

dalších prvků.  

Čela stěn budou bedněna buď jako pracovní spáry, potažmo budou ukončeny trhacími 

lištami a zapřeny dřevěnými trámky na volné straně, aby nedošlo k jejich poškození. 

V případě, že se stěna ukončuje v jiném místě (např. okenní, dveřní otvory atd.) budou 

tyto zhotoveny z dořezů vodovzdorné překližky a dřevěných hranolů ukotvených upínací 

kolejnicí a univerzálními svorkami.  

Obr.  8-16 Kotevní systém Doka 20,0 [33] 



163 

 

  
Obr.  8-18 Bednění čel stěny [33] 

Obr.  8-20 Bednění spoje tvaru T [33] 

Obr.  8-19 Bednění rohu [33] 

Obr.  8-17 Bednění pilastrů v suterénech [33] 
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Obr.  8-25 Kotvení stěnové opěry [33] 

 

Pro zajištění stability stěnového bednění 

budou využity opěry bednění. Každá sestava 

stěnového bednění bude muset být podepřena 

minimálně dvěma opěrami. Délka opěry bude 

odpovídat výšce bednění, které podepírá. 

Každá jednotlivá opěra bude zakotvena do 

podkladní konstrukce. 

 

Obr.  8-24 Příklad tupého úhlu [33] Obr.  8-23 Příklad tupého úhlu [33] 

 

Obr.  8-22 Příklad pravého úhlu [33] Obr.  8-21 Příklad ostrého úhlu [33] 

Obr.  8-26 Stěnové opěry [33] 
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8.7.3.2 Bednění obvodových stěn  

Bednění obvodových stěn bude probíhat obdobně, jako bednění stěn vnitřních. Pouze 

s tím rozdílem, že z bezpečnostních důvodů budou vnější bednící dílce doplněny o 

montážní plošiny. 

Stěnové bednění obvodových stěn bude vždy z vnější strany doplněno betonářskými 

plošinami Framax O 1,25 / 2,70 m. Na této straně budou na bednění osazeny upínací 

kolejnice. Betonářské plošiny se předmontované přepraví na místo pomocí věžového 

jeřábu. Usadí se na již ustavené a prostorově zajištěné bednění. Kraje plošiny (pouze 

volné kraje, kde jsou plošiny vedle sebe, tam zábradlí nebude) se zajistí pomocí zábradlí 

typu T, které se doplní fošnami 15 cm vysokými a 3 cm tlustými. Betonářská plošina je 

sklopná, před samotným osazením se vyklopí zábradlí a zaaretuje se ve svislé poloze, 

nebo pod sklonem 15°.  Plošina se po přenesení jeřábem na místo zavěsí na horní hranu 

bednění. Zde se zajišťovací háky plošiny automaticky zablokují. Druhá strana bednění 

bude v místech, kde nebude kostka lešení doplněna o zábradelní prvek, aby pracovníci při 

betonáži nemohli spadnout.  

 

V podlažích nad 2PP (tj. 1PP – 6NP), budou stěnové dílce obvodového bednění 

podepírány podpěrným dílcem pro stěnové bednění. Nejprve se připevní podpěrný 

úhelník závěsným kónusem pro římsové bednění 15,0 na kotvu pro římsové bednění a 

zatím ho nedotáhneme. Poté nastavíme čtyřkřídlou matici na potřebnou polohu a 

dotáhneme závěsný kónus pro římsové bednění 15,0. Dále se ustaví bednění a protilehlé 

bednění. Klínem se poté bednění přitiskne na stropní desku. Montáž i demontáž těchto 

kónusů bude probíhat z pracovního koše pro jeřáb. Na obrázku 8-30 je lešení z vnější 

strany, což při realizaci nebude, dále je betonářská plošina z vnitřní strany a umístěna 

bude ze strany vnější.  

Obr.  8-27 Betonářské plošiny [33] 



166 

 

Obr.  8-30 Podepření vnějšího bednění obvodové stěny [33] 
 

 

8.7.3.3 Jednostranné bednění u pilotové stěny 

Na východní straně objektu A, bude před zahájením hrubé spodní stavby realizována 

pilotová stěna, která bude bránit usmýknutí zeminy z valu do prostoru stavby. Tato 

pilotová stěna bude současně tvořit část ztraceného bednění. Bednění Doka Framax Xlife 

se tak umístí pouze jednostranně z vnitřní strany budoucí stěny. Aby drželo na svém 

místě při betonáži, bude zapřeno pomocí opěrné kozy Doka Univerzál F. Jinde než na výše 

zmíněných místech, se jednostranné bednění na objektu AB nevyskytuje. Po dokončení 

hrubé spodní stavby budou opěrné kozy vráceny zpět do půjčovny. Variantou k opěrné 

koze Univerzál F, je použití opěrné kozy Variábel (v případě, kdy by nebylo na skladě 

půjčovny potřebné množství koz Univerzál F). 

 

Obr.  8-29 Podpěrný úhelník [33] 

Obr.  8-28 Podpěrný úhelík se zajištěným bedněním [33] 



167 

 

8.7.3.4 Bednění sloupů 

V suterénech objektu AB (2PP a 1PP), jsou navrženy sloupy a pilastry, které mají zaoblené 

konce. Pro realizaci těchto monolitických prvků navrhuji kombinaci rámového bednění 

Framax Xlife a systémového kruhového bednění RS. Sloupy mají dvě tloušťky, které jsou 

zároveň průměry bednění, jsou to průměry 250 a 300 mm. Kruhové bednění RS bude 

použito ve výšce 3 m a 0,25 m (pro výšky sloupů 2,8 a 3,12 m).  

Kolem sloupů nebude realizována montážní plošina, ale práce budou probíhat 

z mobilního lešení, kdy lešení bude podél sloupu. Bednění bude na své místo osazeno až 

po vyvázání výztuže sloupu.  

Montáž bednění Framax Xlife je popsána výše, místo jeho čela bude na místo osazeno 

kruhové bednění RS, kde se jeho polovina položí oblou částí vzhůru a spojovacími šrouby 

se pospojují jednotlivé segmenty. Následně se umístí na vršek jeřábová oka a za pomocí 

jeřábu se bednění půl sloupu osadí na místo. Následně se pomocí dvou opěr bednění 

zajistí proti vyhnutí při betonáži.  

Obr.  8-32 Opěrná koza Variábel [33] 

Obr.  8-31 Opěrná koza Univerzál F [33] 

Obr.  8-33 Bednění půl sloupu [33] Obr.  8-34 spojení segmentů sloupového bednění RS [33] 
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8.7.3.5 Bednění výtahových šachet  

Bednění výtahových šachet vnitřních rozměrů 1 650 x 2 710 mm v objektu A a 

1 650 x 2 010 mm v objektu B, bude prováděno pomocí šachtového bednění Doka. Ke 

zhotovení pravoúhlého vnitřního rohu šachty, se použije odbedňovací roh I Framax.  

 
Obr.  8-38 Šachtové bednění [33] 

Sestava bednění se zhotoví klasickým způsobem, ovšem speciální odbedňovací roh I 

Framax. K zabednění, resp. k odbednění, se použijí dvě vřetena pro odbedňovací roh, a to 

vřeteno pro odbedňovací roh I Framax s ráčnou a vřeteno pro odbedňovací roh I Framax. 

Vyrovnávací prvky pro úpravu rozměrů šachty se umístí hned vedle odbedňovacích rohů, 

a ne až do plochy bednění.  

Bednění se jako celek připraví na předmontážním prostoru, odkud ho za pomocí 

jeřábových ok na čtyřbodovém závěsu přesuneme na místo určení v konstrukci. Při jeho 

skládání se nejprve musí vytáhnout spojovací čep a nasadit odbedňovací roh I Framax, 

tak aby lícoval. Vloží se spojovací čep a sestava se smontuje pomocí 2 šroubů se 

šestihlavou hlavou. Následně se z vřetena pro odbedňovací roh vytáhne závlačka a nasadí 

Obr.  8-36 Oblý sloup kombinace Framax a RS [33] Obr.  8-35 Prvky pro přímé napojení prvků 

RS na rámové bednění  [33] 

Obr.  8-37 Detail rohu I Framax [33] 
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se samotné vřeteno pro odbedňovací roh, aby se mohlo bednění vycentrovat. Postupně 

se s vřetenem pomocí ráčny otáčí doprava, až úplně na doraz. Ráčna, resp. matice 

vřetena se umístí mezi otvory táhla a vřeteno se opět zajistí závlačkou.  

 

Aby mohla být tato technologie bezpečně použita a zároveň, aby se pak dobře betonovala 

stříška výtahů, bude ve vnitřku šachty použito technologie šplhacího bednění pro vnitřní 

šachty.  

Šachtová plošina bude do konstrukce šachty zakotvena pomocí šplhacích kónusů, na 

kterou se budou umisťovat teleskopické šachtové nosníky. To umožní rychlou a 

bezpečnou montáž.  

  

Obr.  8-39 Nastavení rohu I Framax [33] Obr.  8-40 Montáž vřeten pro roh I Framax [33] 

Obr.  8-43Šplhací kónus [33] 

Obr.  8-41 Teleskopické šachtové nosníky [33] Obr.  8-42 Šachtové šplhací bednění [33] 
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Montáž plošiny bude probíhat na předmontážním prostoru a na své místo v šachtě bude 

dopravena pomocí věžového jeřábu na čtyřcestném závěsu. Nejprve se provede montáž 

hlavních nosníků, které se nastaví na rozměry šachty, díky tomu že jsou teleskopické. 

Následně se namontují příčné nosníky, na které se položí podlahové fošny, které se přibijí 

hřebíky. Na podlaze bude umístěn otvor pro průlez do nižšího podlaží. Otvor bude 

zakapotován, aby nemohlo dojít k propadnutí pracovníka.  

8.7.3.6 Bednění opěrných zdí 

Při vjezdu do objektu A v úrovni štítové stěny na jižní straně, jsou umístěny 2 opěrné 

železobetonové monolitické stěny. Stěna blíže k valu má poloměr 9,13 m a stěna blíže 

k ulici Hornoměcholupská poté 9,845 m. Tyto stěny budou vybedněny pomocí kruhového 

bednění Doka H20. To je určené pro provádění poloměrů od 3,5 do 40 m.  Pro montáž 

bednění budou zvoleny prvky s výškou 2,4 a 3,0 m a 

šířkou 2,4 a 2,5m. Bednění bude doraženo 

k rámovému bednění Framax Xlife, které bude 

tvořit bednění rovné části opěrných zdí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  8-44 Pracovní plošina šachtového bednění [33] 

Obr.  8-45 Kruhové bednění H20 [33] Obr.  8-46 Prvky kruhového bednění H20 [33] 
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Nástavba bednění pro úpravu šířky, je umožněna díky příložce kruhového bednění H20. 

Bednění se seskládá z prvků šířky 2,5 m, které slouží jako vnější prvky a prvků 2,4 m 

širokých, které slouží jako prvky vnitřní části bednění. Prvky jsou spojovány upínačem pro 

vyrovnání 10 cm. Montuje se vždy 1 spojovací prvek na každý metr výšky bednění, takže 

na výšku budou namontovány 3 upínače pro vyrovnání 10 cm. Bednění se ustaví proti 

sobě a vyrovná se pomocí vyrovnávacích hranolů Framax 3,3 m. Čelo se poté zabední 

pomocí čelní kotvy Framax.  

Prvky se budou montovat tak, že se postaví proti sobě a zajistí se proti překlopení pomocí 

opěr. Prvky se dále nastaví pomocí šablony. Ta musí být velmi přesná v poloměru otáčení. 

Vřetena budou povolená a volná, díky tomu se budou posouvat do požadované pozice 

tlakem šablony. Po dosažení požadovaného poloměru, resp. tvaru bednění se vřetena 

dotáhnou, nejprve rukou a posléze klíčem. Otáčení vřeten nad sebou bude prováděno 

rovnoměrně (např 3 otáčky spodního, poté středního a vrchního a zase zpět ke 

spodnímu).  

 

Obr.  8-48 Detail spojení prvků [33] Obr.  8-47 Bednění čela kruhového bednění [33] 

Obr.  8-49 Vyrovnání pomocí šablony [33] Obr.  8-50 Změna tvaru vřeten dotahováním [33] 
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Takto sestavené bednění se následně připevní k jeřábu a umístí se na své místo. Zajistí se 

opěrami, aby mohlo samostatně stát. Opěry se následně zakotví do podkladu stejně jako 

u rámového a sloupového bednění, což je popsáno výše v tomto technologickém 

předpisu.  

8.7.3.7 Bednění balkonů a atik 

Balkonové stěny výšky 0,95 m a stěny atik výšky 1, 13 m budou bedněny systémovým 

rámovým bednění Doka Framax Xlife. Jedinou změnou oproti bednění nosných stěn je 

jejich nižší výška. Pro bednění budou použity prvky výšky 1,35 m. Postup montáže je 

naprosto totožný s bedněním nosných stěn, pouze tyto zídky nebudou osazovány 

plošinami a zábradlím.  

Ve stěnách balkonů jsou u spodního líce umístěny otvory („střílny“). Ty se před 

zaklopením bednění musí obednit. Budou se bednit z dořezů voděodolné překližky po 

vnějších stranách „střílny“. Aby se zabránilo provalení betonu do volného prostoru, bude 

kastlík podepřen každých 10–20 cm. Při odbednění dojde prakticky vždy ke zničení 

kastlíku, který se tak bude muset vybednit znovu.    

8.7.3.8 Bednění prostupů a otvorů ve svislých konstrukcích 

V monolitických stěnách bude řešeno mnoho prostupů a otvorů. Prostupy jsou určeny 

pro vedení zdravotechnických instalací a pro vedení vzduchotechniky.  Otvory jsou poté 

řešeny zejména pro okna a dveře.  

Velké otvory pro okna a veře budou řešeny tak, že se vertikální prvky zabední pomocí 

dřevěných hranolů a voděodolné překližky, nebo čelní desky. Horizontální část bednění 

bude poté řešena tak, že se průvlak vyváže z výztuže a pod nej se osadí a naváže 

voděodolná překližka, ta se následně na podepře stojkami Eurex a celá tato sestava se 

zaklopí stěnovým bedněním. Druhým řešením (a v tomto projektu obvyklejším) je poté 

vybednění průvlaků až po betonáži stěn. Stěny budou mít pouze ve svém horním líci 

připravenou kapsu a výztuž pro provázání s průvlakem, ale ten bude realizován až 

společně s betonáží stropu. Tento postup je popsán, níž v bednění stropních konstrukcí.  

Prostupy ve stěnách, které mají kruhový tvar a rozměr pro použití stěnových pažnic HRD-

FU, jež jsou podrobně popsány ve výkazu materiálu v tomto technologickém předpise, 

budou do bednění osazovány tak, že se na jednu stranu bednění přidělá krycí víčko. 

Následně se do něj vloží pažnice, která se vázacím drátem připevní k výztuži stěny. 

Připevnění musí být stabilní, aby při betonáži nedošlo k posunutí prvku. Následně se 

osadí krycí víčko i na druhou stranu pažnice a zaklopí se druhá strana bednění. Po 

betonáži a odbednění stěnového bednění, se zkontroluje nepoškozenost a provedení 

pažnice, ale krycí víčka se ponechají na místě, ta budou odstraněna až při osazování 

potrubí daným prostupem.  

Prostupy s kruhovým tvarem, které nemají rozměr, ve kterém se vyrábí pažnice, budou 

vyráběna na stavbě z voděodolné překližky tloušťky 20 mm. Z té se vyříznou pravidelné 

kruhy, které se následně rozříznou na půlku tak, aby vznikly dva dokonalé půlkruhy. Tyto 

půlkruhy se následně spojí dohromady pomocí vázacího drátu, případně i hřebíků a osadí 

se do bednění. Pro lepší odbednění bude v prostředku půlkruhů veden rádlovací drát, 

který bude mít na obou stranách bednění přesah. Ukotvení v bednění bude také 

provedeno pomocí vázacího drátu. Po betonáži a odbednění se začnou vyndávat 

jednotlivé půlkruhy. Předpokládám, že vytahování půjde složitě, ale když se na volné 

konce vázacího drátu naváže výztuž, z jedné strany, aby se vešla do otvoru a z druhé jako 
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madlo. Bude moci dojít k zatažení a alespoň drobnému vychýlení půlkruhů ze své pozice. 

Následně se půlkruhy vyťukají pomocí kladiv z otvoru. Případné nerovnosti v tomto 

otvoru se zabrousí.  

 Čtvercové prostupy stěnami budou vytvořeny jako kastlíky. Boční strany kastlíku budou 

zhotoveny na celou výšku a horní a dolní díl 

kastlíku budou vloženy dovnitř. Následně budou 

po cca 10 cm vloženy vertikální rozpěry. Celá 

konstrukce bude z voděodolné překližky. Boky, 

půda a podlážka kastlíku budou spojeny pomocí 

hřebíků, vnitřní rozpěry, budou vloženy volně a 

budou rozpírat pouze svojí výškou. Celý kastlík se 

do konstrukce naváže vázacím drátem. Návrh 

kastlíku je znázorněn na náčrtu. Pro odbednění 

se nejprve kladivem vyťuknou vnitřní rozpěry, 

následně se páčidlem vypáčí půda, nebo podlážka kastlíku a následně se kladivem vyvalí 

jeden z boků, následně se zbytek kastlíku vyndá ven. V případě, že se bude postupovat 

opatrně, půjde po drobné opravě kastlík znovu použít (pokud nebudou vyštípané vnější 

rohy). Obdobným způsobem se zrealizují přepady v atice nad střechami 6NP.  

8.7.4. Bednění vodorovných konstrukcí 

Vodorovné konstrukce na objektu AB, kterými jsou zejména stropy, průvlaky, nadokenní a 

nadedveřní překlady, balkony a mezipodesty, budou bedněny pomocí systémového 

bednění od společnosti Doka – Dokaflex 1-2-4. Bednění vodorovných konstrukcí musí být 

realizováno dle kladečského plánu, ten jsem zpracoval vzorově pro 1NP objektu B. 

Bednění dalších konstrukcí a podlaží, dodá společnost Doka v rámci nabídky na zápůjčku 

bednění. Balkony se budou bednit společně se stropy, ačkoli se budou betonovat až po 

betonáži stropní desky (jiný druh betonu). 

Prvním krokem při zahájení bednění vodorovných konstrukcí, bude rozmístění stropních 

podpěr Eurex 30 top 300 a Eurex 20 top 550 (20 top 550 použity na výšku stropu 3,12 m a 

na balkony, které jsou odskočeny ob 

jedno patro). Ty, aby samostatně stály 

budou vloženy do trojnožek a upevní 

se upínací pákou. Na hlavu hlavice se 

nasadí spouštěcí hlavice H20, která se 

nastaví do pozice, která umožňuje 

cílený pokles. Následně se stropní 

podpěra (dále nazývaná již jako 

„stojka“) hrubě výškově nastaví. Do 

takto připravených stojek se začnou 

postupně za pomocí montážních vidlic 

vkládat sekundární (tj. spodní neboli 

podélné) nosníky Doka H20. Tuto činnosti budou vždy provádět alespoň 2 pracovníci 

s montážními vidlicemi. Ti osadí nejprve do spouštěcí hlavice nejprve jeden nosník 

s dostatečným přesahem a následně vedle něj druhý nosník. Po umístění sekundárních 

nosníků začnou pracovníci kolmo na ně klást primární nosníky (horní, tj. příčné). Opět 

přesně podle kladečského plánu výkresu bednění.  

Obr.  8-51 Návrh kastlíku pro prostup [Autor] 

Obr.  8-52 Kladení sekundárních nosníků Doka H20 [33] 
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Po dokončení jednoho celku bednění (např. místnost), začnou pracovníci osazovat 

mezipodpěry. Mezipodpěry jsou stojky Eurex opatřené přidržovací hlavicí H20 DF. Ta se 

osadí do vnitřní trubky stojky a zajistí se třmenem.  

 

 

A Značka na nosníku 

X vzdálenost 0,5 m 

 

 

 

 

Obr.  8-55 Primární nosníky [33] Obr.  8-54 Sekundární nosníky [33] Obr.  8-53 Mezipodpěra [33] 

Obr.  8-56 Logický systém 1-2-4 pro stropy do tloušťky 30 cm [33] 
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V případě, že nastane situace, kdy není možné dodržet podepření dle výkresu, informuje 

mistr pracovní čety stavebního technika, který rozhodne o dalším postupu a o 

dovyztužení konstrukce, resp. bednění dle možností.  

Během osazování nosníků a stojek se osadí do konstrukce vymezovací šibenice 

Alsipercha, ke které se budou kotvit pracovníci ve vymezovacích postrojích. Ty budou 

nosit při pracích na hraně pádu (např. při pokládání bednících voděodolných překližek a 

při realizaci zábradlí a prvků kolektivní ochrany).   

Po dokončení rozmístění podpěr a nosníků, začnou pracovníci klást kolmo na primární 

nosníky dle schématu bednění stropu voděodolné bednící překližky. Krajní desky, bude 

potřeba řezat, což se bude provádět na stolové pile a případné další dořezy elektrickými 

pilami, aby byly zachovány rovné hrany desek. Osazování desek bude probíhat tak, že 

první desky osadí pracovníci ze spodního patra z mobilního lešení. Desky zajistí 

přitlučením hřebíky a po provedení dostatečné plochy vyleze pracovník do vyššího patra 

(na vybedněné místo) a přikotví se k vymezovací šibenici. Zatímco si bude hlídat bezpečné 

vymezení lana na kterém je uvázán, bude klást desky směrem před sebe a přitloukat 

pomocí hřebíků a kladiva (případně nastřelovačky) k primárním nosníkům H20. Jednotlivé 

bednící desky, mu budou podávat pracovníci z nižšího podlaží (viz obr. 8-57). Po osazení 

desek v daném celku proběhne přesné výškové nastavení stojek, aby byla horní hrana 

bednící desky v přesné výšce budoucího podhledu stropu. Svislé konstrukce (stěny a 

sloupy), by měli být cca 10 mm výše než horní hrana bednící desky, aby se skryly 

nedokonalosti betonáže svislých konstrukcí. 

 Současně s bednícími deskami budou po obvodě bedněné části konstrukce rozmisťovány 

systémové prvky kolektivní ochrany a bednění čel stropní desky. Kotvy pro svorky čelní 

desky se budou umisťovat do otvorů po spínacích tyčích, které v konstrukci zůstaly po 

betonáži stěn. Do těchto otvorů se skrze svorku čelní desky zasune spínací tyč, která se na 

obou stranách stěny zajistí kotevní matkou s podložkou 20,0. Do svorky se následně 

zasune sloupek ochranného zábradlí a zajistí se. Kde nebude možno z bezpečnostních 

důvodů provést kotvení ze země (z nižšího podlaží), bude toto prováděno ze závěsného 

koše pro jeřáb, kde budou pracovníci také zajištěni postroji. V místě volných okrajů se 

doplní čela desky. Při realizaci stropního bednění se budou vyskytovat dva typy průvlaků 

Obr.  8-58 Práce z vymezovací šibenice Alsipercha [34] Obr.  8-57 Práce z vymezovací 

šibenice Alsipercha [34] 
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a to ty, které se budou realizovat společně se stropní konstrukcí a ty, které jsou již hotové 

od provedení stěn. Oba typy provedení zábradlí a čel stropní desky v daných případech 

jsou znázorněny v těchto obrázcích.  

 

 

    

 

 

 

  

Obr.  8-59 Průvlak realizovaný se stropní deskou 

[33]  

Obr.  8-60 Průvlak realizovaný společně se stěnou [Autor] 
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Obr.  8-61 Zábradlí v místě balkonů [33] 

V místě balkonů bude tvořit čelo stropní desky Iso-nosník, který bude přerušovat tepelné 

mosty.  V těchto místech nebude zábradlí osazováno na konstrukci (jelikož zde žádná v té 

době není), ale na nosníky Doka H20 za pomocí sloupku zábradlí S.  

Po tom, co budou sloupky (platí pro oba druhy) připraveny, vloží se do nich fošny o 

tloušťce 30 mm ve dvou výškách a to 0,55 m a 1,1 m. Prkna zábradlí se nesmí montovat 

v podélném směru bednících desek. Po odbednění čela stropní desky, bude zábradlí 

doplněno okopovou fošnou vysokou od podlážky alespoň 15 cm. Stejným způsobem 

bude provedena i ochrana proti pádu do hloubky v místě výlezu na dané podlaží. Výlez do 

vyššího podlaží bude realizován mezi odskočenými balkony objektu A1 a A2, kde se musí 

osadit buď systémové zábradlí, nebo záchytná síť podél boční strany, kde by mohl hrozit 

pád. V objektu B to poté bude přesun z objektu A1 (před dokončením stěny mezi objekty 

a posléze již po schodišti po osazeném schodišti. 

Průvlaky v suterénech a vnitřních stěn, kde 

nebudou realizovány společně se stěnami, 

budou bedněny pomocí průvlakových 

kleštin a nosníků H 20. Kdy bude 

konstrukce bednění kleštiny zhotovena pod 

bedněním stropu. Bude zde z estetických 

důvodů kladen důraz na přesné zalícování 

svislých bednících desek kleštiny a 

vodorovných bednících desek stropní 

konstrukce. Boční bednění průvlaku se 

zhotoví z voděodolných bednících desek a 

nosníků H 20. Průvlak se vybední tak, že se 

průvlaková kleština nasadí na příčný nosník H 20 top a přisune se k bednění boku 

Obr.  8-63 Svorka bednění čelní desky [33] 

Obr.  8-62 Příklad umístění svorek bednění čela stropní desky [33] 

Obr.  8-64 Montář průvlakové kleštiny [33] 
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průvlaku. Následně se průvlaková kleština pevně utáhne Díky šikmému upevnění 

průvlakové kleštiny se po dotažení styk desek sám utěsní. Takto mohou být dělány 

průvlaky až do výšky 60 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  8-65 Průvlak zhotovený pomocí průvlakových kleštin [33] 

Obr.  8-66 Bednění průvlaků a trámů s napojením na strop pomocí průvlakové kleštiny 

(podélný a příčný směr) [33] 
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Z prvků bednění Dokaflex 1-2-4, potažmo z nosníků H 20 top, opěr Eurex a hlavice H 20,  

budou zhotoveny i zásobovací, resp. montážní plošiny, které budou předsazeny 

z konstrukcí nadzemních podlaží v místě francouzských oken na severní straně objektu B 

a u nedokončených parapetů na severní a jižní štítové straně objektu A (parapety se 

dokončí až posléze). Ve 2. nadzemním podlaží, kde jsou monolitické stěny bude použit 

jeden balkon na západní straně objektu A (směr do vnitrobloku), kterému nebude 

provedena zábradelní stěna do odbednění stropu nad 2NP, aby po tomto balkonu mohly 

být vyzvednuty prvky bednění. Přes tuto plošinu (a plošiny v dalších podlažích), se 

následně bude podlaží zásobovat příčkovkami pro zdění, až po návozu potřebných příček 

se dobetonuje balkonová zábradelní stěna. Posouzení únosnosti takové plošiny a balkonu 

vyztuženém touto plošinou, bude provedeno statikem (rozhodnutí, jaké zatížení lávka 

unese a jestli se palety s cihlami, budou muset dělit na menší části.      

Takto navržené plošiny, jsou navržené, jelikož klasické plošiny pro betonování mají malou 

únosnost. Dle míry vysazení plošiny budou muset být osazeny stojky ještě v druhé řadě.   

8.7.5. Armování vodorovných konstrukcí 

Krytí výztuže v suterénech bude zajištěno betonovými, nebo vláknobetonovými 

distančními prvky. V nadzemních podlažích mohou být používány i plastové distanční 

prvky. Použity budou prvky hadovitého tvaru a krycí vrstva výztuže je stanovena 

v suterénech na 50 mm a v nadzemních patrech 20-25 mm dle PD. Všechna výztuž bude 

na stavbu dopravena dle výkresů výztuže v požadovaných délkách a již předem ohnutá na 

potřebné tvary. Veškeré rozmístění a distance jednotlivých prvků bude provedeno dle 

výkresů výztuže. Výztuž průvlaků bude dovezena již připravená z armovny v podobě 

armokošů.  

Výztuž se na pracoviště dopraví pomocí věžových jeřábů na ocelovém úvazu 

připevněném k jeřábovým hákům. Výztuž bude podepřena při přesouvání na minimálně 

dvou úvazech. Výztuž se bude umisťovat a vázat přímo v místech vyztužení. Po realizaci 

spodní výztuže se na tuto osadí kovové distančníky UTH (hady), na které se bude klást a 

vázat horní výztuž. Výztuž bude spojována vázacím drátem pomocí kleští, nebo pomocí 

ručních, či akumulátorových vazaček. V místech balkonů se osadí na bednění Iso-nosníky, 

Obr.  8-67 Plošina pro zásobování [Autor] 
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které se provážou s výztuží. Iso-nosníky budou zabraňovat vzniku tepelného mostu 

v místech vykonzolování desky pro balkon.  

Celá spodní stavba je řešená jako bílá vana, což kromě zvýšeného vyztužení konstrukcí, 

které omezuje vznik trhlin, vyžaduje i použití speciálních těsnících prvků. Do konstrukcí 

budou osazovány bitumenové těsnící plechy Pentaflex KB a bobtnací bentonitové těsnící 

pásky Swellflex BS 18/24. Těsnící plechy pentaflex budou zároveň používány pro řešení 

pracovních spár v desce spodní stavby. Celá spodní stavba bude rozdělena do 4 záběrů 

betonování, a to Z1, Z2, Z3 a Z4. V nadzemní části poté dle objektů na B, A1 a A2, k těmto 

záběrům je ještě přidáno provedení balkónů, které se budou betonovat mimo betonáž 

desky, protože budou zhotoveny z jiného betonu. Pracovní spárou desky bude rozdělení 

objektů A a B a dále rozdělení objektu A na části A1 a A2, kdy žádná z těchto částí není 

větší než 35 m a může se tedy betonovat na jeden záběr [31].  

Napojení stěny a stropu je popsáno včetně obrázků u vyztužování svislých konstrukcí výše 

v tomto technologickém předpisu. Dále budu řešit napojování střech nad suterénem na 

svislé stěny bílé vany. Pod ztužující věnec na svislé stěně bude do 2/4 umístěn bobtnací 

bentonitový těsnící pásek Swellflex BS 18/24. Ten bude mít funkci pojistné hydroizolace, 

protože hlavní izolace proti pronikání vody do konstrukce zde bude mít povlaková 

hydroizolace zelené střechy. Beton střechy nad terénem již nebude vodostavební 

s přísadou Xypex Admix, ale C 25/30 do prostředí XC1.  

Obr.  8-68 Pracovní spára u smršťovacího pásu [PD] 

Obr.  8-69 Pracovní spára střechy nad terénem [PD] Obr.  8-70 Pracovní spára spodní a vrchní stavby [PD] 
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V nadzemní části budou 

smršťovací pásy oddělovat 

záběry bedněny pomocí 

lehkého tahokovu GRL 

z pozinkovaného plechu. Aby 

se zabránilo přetečení 

plechu, budou přes něj 

položeny dřevěné hranoly, 

které se vázacím drátem 

přiváží k výztuži pokračující 

do smršťovacího pásu. Síta 

tahokovu se umístí mezi 

dolní a horní výztuž, aby na 

ně čerství beton působil 

kolmým směrem. Vibrátor 

bude od tahokovu při 

hutnění vzdálen minimálně 

45 cm. 

Změnou oproti projektové dokumentaci je provádění bednění prostupů ve svislých 

konstrukcích. Ty nebudou bedněny a vynechán volný prostor, jak je tomu v návrhu, ale 

z bezpečnostních důvodů při výstavbě a protipožárních v době užívání stavby, budou 

zhotoveny za pomocí speciálních 3i-isoletů SAFETY BLOC 120. Ty budou objednávány ve 

formátech 1,2 x 0,6 m a v tloušťkách stropů tj. 200 a 220 mm. Z těchto bloků se přímo na 

stavbě pomocí pilky vyřízne přesný rozměr, který má mít budoucí šachta a osadí se na 

místo. Zajistí se pouze proti posunutí, ale více se s výztuží neprovazuje. V konstrukce 

bude držet po betonáži díky rozepření. Při realizaci stoupaček se následně speciálním 

vykružováky vykrouží potřebně veliké díry a protáhnou se nimi daná potrubí. Následně se 

okolí zatěsní protipožární ucpávkou. Po betonáži se přes isolet dá modifikovaný asfaltový 

pás, aby skrze něj neprotýkala voda.  

 

Obr.  8-71 Pracovní spára z tahokovu po betonáži [27] 

Obr.  8-72 Isolet v konstrukci [Autor] Obr.  8-73 Isolet [28] 
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Po dokončení 

armování stropu 

bude provedeno 

tzv trubkování, to 

je příprava pro 

rozvod 

elektroinstalace ve 

stropě pro stropní 

svítidla, díky čemuž 

se do betonu 

nebudou muset 

kabely zafrézovat a 

konstrukce se tak 

nebude oslabovat. 

Trubkování bude 

provedeno mezi 

dolní a horní 

výztuží, kde budou nataženy 

husí krky zakotvené do krytek. 

Krytky se hřebíky přitlučou k bednění a chránička (husí krk) se do nich zasune. Krytky 

musí být umístěny přesně v místě, kde bude budoucí svítidlo, resp. vyústění kabelu pro 

něj. Na obrázku jsou vidět oranžové krytky a šedý husí krk natažený mezi výztuží před 

betonáží. Trubkování bude provedeno tam, kde není v projektu umístěný SDK podhled.  

8.7.6. Betonáž a ošetřování betonu 

Po dokončení jednoho záběru vyztužení, bednění a jejich kontrole dojde k betonáži. 

Betonáž bude probíhat buď za pomocí autočerpadla, nebo za pomocí bádie zavěšené na 

jeřábu. Bádie bude využívána pro menší objemy betonových konstrukcí a subtilnější zdi 

(např. balkonové stěny, některé atiky střech nad terénem, balkonové desky atp.). 

Navržené autočerpadlo a bádie na beton jsou popsány v kapitole Návrh strojní sestavy.  

Dle betonovaného celku, může být využito i jiného autočerpadla, které má betonárka 

k dispozici, a to vždy po dohodě s betonárkou v závislosti na betonovaných konstrukcích 

(nelze předpokládat, že betonárka nám pošle velké autočerpadlo i pro betonování 

konstrukcí, kam dosáhne jeho menší verze, nebo dokonce PUMI).  

Pro čerpání betonu bude použit beton měkčí konzistence, aby nevznikalo velké tření mezi 

betonem a potrubím. Stupeň rozlití čerpaného čerstvého betonu bude stupně F2 (rozlití 

od 360 do 400 mm), s vodním součinitelem w v rozsahu od cca 0,45 do 0,55. Stupeň 

konzistence dle ČSN EN 206-1 (sednutí kužele) bude S2-S4 (sednutí kužele 60 až 200 mm) 

[31]. Stupně konzistence a rozlití budou vždy řešeny s technologem betonárky, u kterého 

se bude beton objednávat a kterému budou sdělovány požadavky zejména s ohledem na 

aktuální klimatické podmínky. Pro práci v zimních měsících bude stupeň konzistence 

betonu S2, který je sice na stavbě hůře zpracovatelný, ale díky zvýšenému hydratačnímu 

teplu se s ním může betonovat i v nižších teplotách, v létě naopak z opačných důvodů 

budou k betonáži používány lépe zpracovatelné betony stupně S3 až S4. 

Betonáži bude vždy předcházet kontrola vyztužení a čistoty konstrukcí, kterou budu 

provádět THP pracovníci generálního dodavatele, případně stavbyvedoucím 

monolitických konstrukcí a s technickým dozorem investora a kontrola bednění.  

Obr.  8-74 Trubkování elektro ve stropě [Autor] 
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8.7.6.1 Objednávání čerstvého betonu 

Betonová směs bude objednávána zhotovitelem u betonárky Skanska Transbeton s.r.o., 

Betonárna Uhříněves. Objednávat beton bude stavbyvedoucí monolitických konstrukcí, 

nebo jím pověřený THP pracovník. Beton bude objednávaný dle projektové dokumentace 

a vždy dojde k poradě s technologem betonárny, který nastaví potřebné vlastnosti 

receptury dle daného požadavku a aktuálních klimatických podmínek.  

Objednávka čerstvého betonu musí obsahovat tyto údaje: 

• Identifikaci odběratele a číslo objednávky, 

• Požadavek, aby beton vyhovoval ČSN EN 206-1+A1, 

• Místo přejímky čerstvého betonu (stavba, objekt konstrukce, jméno 

pracovníka, který bude čerstvý beton přejímat a telefonní kontakt na 

něj), 

• Třídu a druh betonu, 

• Hodnotu zpracovatelnosti v místě přejímky (po dohodě 

s technologem), 

• Stupeň vlivu prostředí, 

• Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva, 

• Kategorii obsahu chloridů, 

• Termín dodání čerstvého betonu (den, hodina), 

• Požadavky na způsob primární a sekundární dopravy (včetně 

objednání a zajištění autočerpadla), 

• Další zvláštní požadavky (např. přidání krystalizační přísady Xypex 

Admix C 1000 pro vodostavební beton, přidání přísad a příměsí pro 

betonáž v zimě, či v létě atp.). 

Poté co dorazí beton na staveniště bude přebrán stavbyvedoucím monolitických 

konstrukcí, nebo jím pověřeným THP pracovníkem.  Každý závoz betonu na staveniště 

bude kontrolován. Kontrolovány budou následující údaje: 

• Shoda údajů dodaného čerstvého betonu s údaji z objednávky, 

• Čas zamíchání čerstvého betonu, 

• Teplota čerstvého betonu (při venkovních teplotách pod 5 °C) 

• Provede se zkouška sednutí kužele, určí se zpracovatelnost atp. (viz 

KZP), 

• Na konci pracovního dne se provede zápis do SD, kam se napíše 

množství dodaného betonu a konstrukce do které byl ukládán, 

všechny dodací listy se zarchivují. 

Před zahájením samotných betonáží musí stavbyvedoucí kontrolovat vývoj počasí pomocí 

meteoradaru na internetu. V případě že jsou hlášeny silné srážky, které by vyplavovaly 

cement, nebo silný mráz v době tuhnutí betonu (v prvních 6-18 hodinách po betonáži), 

plánovanou betonáž zruší a odloží na dobu, kdy budou vhodné klimatické podmínky. 
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8.7.6.2 Betonáž svislých konstrukcí 

Čerství beton, po převzetí stavbou musí být od zpracování zpracován cca do 90 minut od 

namíchání (za standartních podmínek). Většina stěn 2PP-2NP bude betonována pomocí 

autočerpadla, stěny od 3NP poté budou betonovány pomocí bádie a věžového jeřábu, 

jelikož jejich objem je malý. Čerství beton budou na staveniště dodávat autodomíchávače 

vyslané z betonárky, jejich množství se bude lišit od aktuálně betonovaného záběru, 

betonárka je velmi blízko staveniště, takže s dopravou čerstvého betonu nebude 

problém. 

Pro betonáž jsou určeny celkem 3 pozice ustavení autočerpadla (viz příloha 6.2 a 6.3). 

Obsluha autočerpadla vždy precizně ustaví stroj, před tím, než začne čerpání betonu. 

Zároveň musí dodržet bezpečnou minimální vzdálenost od ostatních konstrukcí a všech 

překážek. Tato vzdálenost platí i pro autodomíchávače (i mezi sebou) a je stanovena na 

0,6 m [31].  

Betonáž svislých konstrukcí bude prováděna z betonářských lávek u obvodových 

konstrukcí, nebo z lehkého mobilního lešení u vnitřních konstrukcí. Betonáž bude 

prováděna plynule v souvislých vrstvách tloušťky 0,3-0,5 m. Výška, ze které bude čerstvý 

beton shazován nesmí být nikdy větší než 1,5 m, toho se dosáhne použitím koncové 

hadice u autočerpadla, nebo rukávu u bádie. Ovládání koncové hadice autočerpadla, 

nebo bádie budou provádět vždy 2 lidé. Jeden bude držet výpust přímo nad bedněním, 

resp. v pozici, ze které bude beton shazován a druhý betonář bude kontrolovat výšku 

betonu dle předem vyznačené rysky, případně i vpichy výztuže s vyznačenou ryskou. Třetí 

betonář bude provádět hutnění betonu.  

Hutnění betonu bude probíhat několika způsoby, které budou prováděny současně. 

Jednak bude beton hutněn vpichy výztuže do betonu, což je ovšem spíše kontrola 

dobrého provibrování. Hlavní způsob hutnění betonu bude vibrování, jelikož vibrace ruší 

vnitřní tření. To bude prováděno ponorným vibrátorem, který se bude spouštět do 

bednění (opatrně, aby se nedotýkal výztuže, do které by přenášel vibrace a ona by se 

poté špatně spojila s betonem). Vibrace (kmitání) se z ponorného vibrátoru přenesou 

čerstvého betonu. Zrna čerstvého betonu mají rozdílné hmotnosti a směs jim klade jiný 

odpor. Vibrace se dále odráží od stěn bednění. Díky těmto kombinacím budou zrna 

kameniva v čerstvém betonu neuspořádané. Rozkmitaný čerstvý beton nabude vlastností 

těžké kapaliny, uvolní se z něho vzduch a zrna kamenivy vyplní volné prostory [31]. 

Jednotlivé vpichy vibrátoru budou od sebe vzdáleny 30-50 cm (l2 na obrázku). Pro 

propojení jednotlivých vrstev při betonáži stěn, bude vibrátor ponořen i do předešlé 

vrstvy betonu v hloubce cca 

100–150 mm, díky čemuž 

dojde k provázání čerstvého 

betonu a nebudou v betonu 

nebude vznikat vrstvení. 

Akční rádiusy vpichů 

vibrátoru se musí vzájemně 

překrývat, aby došlo ke 

správnému zhutnění. Akční 

rádius je cca 7–10násobek průměru vibrátoru. V každé 

pozici musí vibrátor zůstat cca 20-40 sekund, aby bylo 

Obr.  8-75 Vpichy vibrátoru [31] 
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zajištěno správné provibrování. Plocha okolo vibrátoru by měla v momentě správného 

provibrování být lesklá.  

To že je beton správně provibrování poznáme tak, že na povrch betonu nepronikají žádné 

bublinky a že výztuž, kterou bude prováděna kontrola vyztužení se vlastní váhou opře o 

dno konstrukce. [31]         

8.7.6.3 Betonáž vodorovných konstrukcí 

Pro betonáž vodorovných konstrukcí platí všeobecně stejná pravidla, jako pro betonování 

svislých konstrukcí. Autočerpadlem budou betonovány záběry a jednotlivé dilatační celky 

stropů (Z1-Z4 v suterénu a B, A1, A2 v nadzemních podlažích). Pomocí bádie poté budou 

betonovány balkony. 

Beton bude ukládán z maximální výšky 1,5 m. Pracovníci, kteří se budou při betonáži 

pohybovat po vodorovné konstrukci, resp. po horní výztuži desky, budou dbát zvýšené 

opatrnosti, aby výztuž neposunuly a zároveň, aby se nezranili.  

Změnou oproti betonáži svislých konstrukcí, je způsob hutnění vodorovných konstrukcí. 

Ty budou hutněny za pomocí vibrační lišty. Při vibrování pomocí vibrační lišty nedochází 

k průniku vibrací do stran, ale pouze pod vibrační lištu, a to do hloubky cca 200 až 

250 mm, což při betonování na bytovém domě AB postačuje. Vibrační latí se bude beton 

hutnit už při ukládání čerstvého betonu. Jeden pracovník bude ovládat vibrační lať, další 

dva poté budou čerpat beton. Jeden z pracovníků ovládající tok čerstvého betonu bude 

zároveň zkoušet zhutnění betonu zabodnutím výztuže, která se při správném zhutnění 

vlastní váhou opře o bednění. Při hutnění se dráhy latí musí v horizontálním směru 

přesahovat minimálně o tloušťku betonové konstrukce, pro zjednodušení určuji, že to 

bude přesah o 250 mm. Beton musí být zpracován a zhutněn vždy nejdéle do 90 minut 

po namíchání. Přerušení betonáží bude probíhat v připravených dilatačních celcích, 

kterými jsou hrana objektu B a A1 a dále pak smršťovací pás mezi částmi objektu A1 a A2. 

Vždy se bude betonovat během dne celý strop nad jednou ze zmíněných konstrukcí (v 

suterénech jsou to záběry Z1-Z4).  

8.7.6.4 Úprava povrchu čerstvého betonu 

Povrch betonové konstrukce, který po betonáži zůstává viditelný (nezakrývá ho bednění) 

musí být upraven. Čerstvý beton se upraví vyhlazením dřevěnými, plastovými, nebo 

ocelovými hladítky. Plochy stropů se budou vyhlazovat strojní hladičkou s rotačními 

ocelovými lopatkami (viz návrh strojní sestavy). V případě, že z technologických důvodů 

bude hrozit hlazení betonu v pozdních nočních hodinách (které nelze z technologických 

důvodů ovlivnit), budou o tomto obyvatelé okolních domů obeznámeni vyvěšením 

informace na vchodové dveře okolních domů s tím, že se stavba omlouvá, ale že 

z technologických důvodů bude v danou noc zvýšená hlučnost. O provádění hlučné 

činnosti se také informuje městská policie a předem i příslušný stavební úřad. Pro 

vyhlazení balkónů může být použito např. potrubí PVC-KG, ke kterému bude připevněna 

rukověť a vnitřek bude vylitý betonem. Takto zhotovené hladítko, může vyhlazovat 

konstrukci balkonu v celé jeho šířce s minimem úsilí a poškozováním hotového povrchu.  

8.7.6.5 Ošetřování betonu 

Po skončení betonáže daného celku začne ošetřování betonu. Čerstvý beton, který 

postupně tuhne musíme chránit před otřesy, mechanickým poškozením i proti 

klimatickým vlivům. Aby probíhal správně proces hydratace cementu, musí být vodní 

součinitel w minimálně hodnoty 0,42. Ta se mu zejména v letních měsících, kdy voda 
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může ve tuhnoucím betonu chybět dodá při jeho ošetřování. Kdybychom vodou tuhnoucí 

beton neošetřovali a z jeho povrchu se voda odpařovala a vodní součinitel klesl pod 

hodnotu 0,42, zastavil by se předčasně proces hydratace, což by mělo nepříznivý dopad 

na konstrukci.  

Aby byl beton dostatečně vlhký, začne se s jeho ošetřováním prakticky ihned po zhutnění. 

Při dešti se beton zakryje ochrannou fólií, aby se nevyplavovalo cementové mléko 

z čerstvého betonu. Při mírném dešti lze považovat déšť za součást zkrápění, avšak 

přikryjeme ho geotextílií, abychom ochránili jeho rovinnost. Při vysokých teplotách se 

beton také ochrání geotextílií, která bude namočená a nadále se bude zkrápět. Voda, 

kterou se bude beton zkrápět bude maximálně o 10 °C nižší než teplota povrchu 

ošetřovaného betonu. Po dobu, kdy bude beton ošetřován na něj nesmí nikdo stoupat, 

ani na něm nesmí být nic skladováno. Při pohybu pod ošetřovanou a vedle ošetřované 

konstrukce budou dbát pracovníci zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k otřesům 

konstrukce.  

Teplota povrchu 

betonu t [°C] 

Nejkratší čas ošetřování ve dnech 

Vývoj pevnosti betonu 

Rychlý: r ≥ 0,50 
Střední: 0,50 > r 

≥0,30 

Pomalý: 0,30 > r ≥ 

0,15 

Třída ošetřování Třída ošetřování Třída ošetřování 

2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 

t ≥ 25 1,0 1,5 3 1,5 2,5 5 2,5 3,5 6 

25 > t ≥ 15 1,0 2,0 5 2,5 4 9 5 7 12 

15 > t ≥ 10 1,5 2,5 7 4 7 13 8 12 21 

10 > t ≥ 5 2,0 3,5 9 5 9 18 11 18 30 
Tab.  8-22 Nejkratší časy ošetřování betonu [31] 

Pokud je teplota nižší, než 5 °C, může se doba ošetřování prodloužit až o dobu, po který 

nižší teplota panovala.  

8.7.6.6 Betonáž-zimní opatření 

Jelikož se bude betonovat i za zimních měsíců, budou provedena opatření pro betonování 

konstrukcí za teplot nižších než +5 °C. Při objednávce betonu, vznese stavbyvedoucí 

monolitických konstrukcí, nebo jím pověřený THP pracovník, který bude objednávku 

vyřizovat požadavek, na ohřátí záměsové vody na alespoň 60 °C (voda se nejprve 

promíchá s kamenivem a až poté se ohřeje, teprve poté se přidá cement). Dále so přímo 

na betonárce přidají do receptury betonu mrazuvzdorné přísady (pro teploty -3 až -10 °C).  

Bednění musí být před zahájením betonáže prohřáté na teplotu minimálně +5°C. To se 

docílí použitím elektrických teplometů, případně teplometů na lehký topný olej. Ty se 

umístí vedle bednění, nebo o patro níž (při betonáži vodorovných konstrukcí). Aby teplo 

neunikalo pryč, budou otvory v nižším podlaží zakryty např. asfaltovými pásy, nebo OSB 

deskami ale ne všechny, aby byl zároveň zajištěn přívod vzduchu.  U svislých konstrukcí 

budou teplomety umístěny do kastlíků z OSB desek, nebo překližek, aby vedli teplý 

vzduch přímo k bednění. Pokud se budou muset při betonáži desky teplomety umístit 

přímo na betonované podlaží, nesmí teplota vypouštěného vzduchu překročit +80 °C, aby 

nedošlo k degradaci výztuže. Ta bude stavebními techniky průběžně hlídána a 

kontrolována, aby nedošlo k její deformaci. Po betonáži a zhutnění, bude celá betonovaná 
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plocha přetažena izolační dekou, která zamezí odcházení hydratačního tepla pryč 

z konstrukce a zajistí tak potřebnou teplotu pro tuhnutí a tvrdnutí. Technici budou 

každých 15 minut zaznamenávat povrchové teploty betonu na okrajových částech. 

V případě, že teplota v těchto místech začne klesat pod +5 °C začne se pod izolační deku 

(v tuto chvíli již plnící funkci tepláku) vhánět horký vzduch z teplometů. Před koncem 

pracovní doby se s výhledem na hrozící nožní mrazy rozhodne o zapnutí teplometů 

v chodu po celou noc. V případě, že by nebyly zapnuty a během noci teplota výrazně 

klesla, bude ostraha staveniště poučena, aby teplomety zapnula.  

V případě, kdy teplota klesne pod -10 °C, nebo bude hrozit že teplota takto nízko klesne 

se betonovat nebude. Za těchto teplot je zakázáno provádět práce ve výškách. V případě 

přerušení prací z klimatických (i jiných) důvodů, bude proveden zápis do stavebního 

deníku s co nejdetailnějším popisem příčiny a před pokračováním prací proběhne 

domluva mezi stavbyvedoucím, technickým dozorem investora a případně statikem, o 

možných rizicích a upraví se postup provádění s ohledem na daná rizika (např. selže-li 

ochranné opatření a hydratace cementu skončí dříve, konstrukce nenabude potřebné 

pevnosti, bude muset být taková konstrukce odstraněna a provedena znovu).  

8.7.6.7 Betonáž-letní opatření 

Při letních betonážích budou muset být prakticky pokaždé použity ochranné opatření. Ty 

budou totiž používána vždy, když teplota vzduchu vystoupí nad +30 °C ve stínu (na slunci 

50 °C). Při betonáži bílé vany budou opatření zaváděna při teplotách nad +20 °C (ochrana 

vlhkou geotextílií).   

Opatření budou následující:  

• Objednávka čerstvého betonu bude na konzistenci S4, 

• Po konzultaci s technologem bude řešeno přidání zpomalujících 

přísad, 

• Konstrukce bude okamžitě po betonáži zakryta vlhkou geotextílií a 

zkrápěna (ochrana před UV zářením a zároveň zadržování 

zavlhnutí konstrukce), 

• Čerstvý beton bude zkrápěn 

• Při teplotách nad 35 °C se nebudou betonovat finální povrchy 

(suterény). 

• Je přísně zakázáno do čerstvého betonu dolévat vodu jindy než při 

provádění míchaná na betonárce, o čemž bude proveden 

protokol!  

Doporučené dávkování zpomalujících přísad je uvedeno v tabulce: 

Typ čerstvého betonu Teplota 

t > +28 °C 

Teplota 

t > +32 °C 

Teplota 

t > +35 °C 

C12/15 a nižší - - 1 kg / m3 

C16/20 – C25/30 - 1 kg / m3 1,5 kg / m3 

C30/37 a vyšší 1 kg / m3 1,5 kg / m3 NEBETONOVAT 

Provzdušněné betony 1 kg / m3 1,5 kg / m3 NEBETONOVAT 

Podlahářské betony 1 kg / m3 1,5 kg / m3 NEBETONOVAT 
Tab.  8-23 Dávkování přísad zpomalujících tuhnutí [35] 
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8.7.7. Odbedňování 

Odbednění konstrukcí bude probíhat až po uplynutí technologické pauzy, která se 

stanový následujícím výpočtem. Výpočet je proveden pro den 9. 1. 2019. Při teplotě 

vzduchu nižší než +5 °C, se ve vzorci uvažuje právě s touto teplotou, jelikož jsou zavedena 

zimní opatření. Pro přehlednost je v tabulce uvedena předpokládaná doba trvání 

technologické pauzy v závislosti na dlouhodobých průměrných teplotách v Horních 

Měcholupech.  

Výpočet doby trvání technologické pauzy před odbedněním 

Základní vzorec pro laboratorní podmínky 

Rbd = Rb28d*(0,28+0,5log d) [MPa] 

Rbd...požadovaná krychelná pevnost betonu v tlaku v čase d[MPa] 

Rb28d…krychelná pevnost betonu v tlaku po 28 dnech [MPa] 

d…čas odbednění 

Faktor zrání 

f = (t+10) *d [°C*dny] 

 

Průměrná teplota prostředí 

tprům = (〖(t〗_(7:00)+t_(13:00)+2*t_(21:00)))/4  [°C] 

beton C25/30 Rb28d=25MPa Rbd=25*0,5=12.5MPa 

 

9.1.2019 byla průměrná denní teplota v Praze v Horních Měcholupech 0,95 °C – teplota 

při betonáži se uvažuje 5°C. 

Výpočet pro beton C25/30: 

d = 10^(((Rbd/Rb28d)-0,28)/0,5)=10^(((12,5/25)—0,28)/0,5)= 2,75 dne = 3 dny 

lab. f = (t+10) * d = (20+10) * 3 = 90 °C dnů 

skuteč. d = f/((t+10)) = 90/((5+10)) = 6 dnů 

Závěr: Požadované 50% pevnosti betonu C25/30 bude dosaženo po 6 dnech od betonáže. 

 

Výpočet pro beton C30/37: 

beton C30/37 Rb28d=25MPa Rbd=30*0,5=15 MPa…uvažujeme pevnost 10 MPa 

d = 10^(((Rbd/Rb28d)-0,28)/0,5)=10^(((10/30)—0,28)/0,5)= 1,03dne = 2 dny 

lab. f = (t+10) * d = (20+10) * 2 = 60 °C dnů 

skuteč. d = f/((t+10)) = 60/((5+10)) = 4 dny 

Závěr: Požadovaná min. pevnost betonu C35/40, která je stanovena na 10MPa, bude 

dosažena po 4 dnech od betonáže. 

[37] 
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VÝPOČET ČASU 
ODBEDNĚNÍ 

BETON C 25/30 
pevnost  

BETON C30/37 
pevnost  

50% 10 MPa 

laboratorní d laboratorní f laboratorní d laboratorní f 

  
MĚSÍC 

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ 
TEPLOTA 

3 dny 90 °C*dny 1 den 30 °C*dny 

SKUTEČNÁ DOBA 
ODBEDNĚNÍ 
VE DNECH 

SKUTEČNÁ DOBA ODBEDNĚNÍ 
VE DNECH min 5 °C 

LEDEN -2,0 °C 6 2 

ÚNOR -0,6 °C 6 2 

BŘEZEN 3,1 °C 6 2 

DUBEN 7,9 °C 5 2 

KVĚTEN 12,9 °C 4 1 

ČERVEN 16,0 °C 3 1 

ČERVENEC 17,6 °C 3 1 

SRPEN 17,3 °C 3 1 

ZÁŘÍ 13,3 °C 4 1 

ŘÍJEN 8,2 °C 5 2 

LISTOPAD 2,9 °C 3 2 

PROSINEC -0,5 °C 6 2 
Tab.  8-24 Výpočet času odbednění dle měsíců  

8.7.7.1 Odbedňování svislých konstrukcí 

Odstranění bednění svislých konstrukcí, bude realizováno po skončení technologické 

pauzy spočítané výše. Bednění bude demontováno po částech. Nejprve bude odstraněna 

číst bednění která je bez opěr (u obvodových konstrukcí je to vnější část, u sloupů se bude 

začínat s půlkulatým bedněním RS). Po odbednění jedné strany bednění se zbylá část 

bednění ukotví k čtyřbodovým závěsům jeřábu a ty se nechají mírně propnout (tak aby 

bednění po uvolnění nespadlo). Následně se odstraní opěry, ty se odšroubují ze zajištění 

ve vodorovné konstrukci, vytáhne se kotva a poté se odšroubuje i druhá strana opěry, 

která je přímo v bednění. V tuto chvíli již ponese celu váhu bednění jeřáb, který rám 

bednění přemístí na předmontážní prostor, potažmo na skládku bednění. Na skládce 

bednění dojde k očištění od zbytků betonu tlakovou vodou a případné poškození desek 

se zapraví kladivem, nebo k tomu určeným tmelem. Takto očištěný rám se uloží dle 

pravidel skladování na skládku. Prvky, které již nebudou potřeba (zejména po dokončení 

suterénů a posléze po dokončení svislých konstrukcí 2NP) budou vráceny zpět do 

půjčovny. 

Při odbedňování konstrukcí bílé vany, budou tyto odbedněny vždy nejdříve 36 hodin po 

betonáži [36]. Výpočet odbednění bílé vany provede statik dle aktuálních klimatických 

podmínek. Bílá vana zůstane po dokončení 2-3 měsíce nezakryta a vystavena vzduchu, 

aby mohla vyschnout (proto jsou posunuty zpětné zásypy). Bílá vana je navržena jako 

90-denní beton, tj. beton, který nabude finální pevnosti až po 90 dnech.  

8.7.7.2 Odbedňování vodorovných konstrukcí 

Odbednění stropní konstrukce proběhne po skončení technologické pauzy spočítané 

výše. V případě, že teplota byla během ošetřování betonu nižší než 5 °C, bude odbednění 

konzultováno se statikem stavby.  



190 

 

Čela stropní desky mohou být odbedněna po kratším časovém úseku (v zimních měsících 

3-4 dny, v letních měsících po cca 2 dnech). Postup odbednění vodorovných konstrukcí 

bude probíhat ve více etapách. Nejprve se provede částečné odbednění (které je navíc 

rozděleno do několika etap) a postupně se odbední kompletně. Postup odbednění je 

následovný. Nejprve se odstraní mezipodpěry, které se umístí částečně na bezpečné 

místo na pracovišti (75%) a částečně se dají do přepravní koše na zásobovací plošinu 

(25%). Po odstranění mezipodpěr se spustí celé stropní bednění pomocí úderů kladiva do 

spouštěcích hlavic. Ty poklesnou a umožní přístup k demontáži bednících desek, potažmo 

primárních nosníků. Desky i primární nosníky budou ukládány na palety, aby mohly být 

svázány a ze zásobovací plošiny přesunuty na předmontážní prostor, potažmo na skládku 

materiálů. Po dokončení tohoto částečného odbednění se sekundární nosníky opět 

vysadí na montážních hlavicích pod stropní konstrukci, zajistí se a podstojkují se 75% 

původního množství mezilehlých podpěr (stojek).  

S dokončením dalšího podlaží budou odstraněny i sekundární nosníky a ponecháno 50% 

z původního množství stojek. Po dokončení druhého podlaží nad tímto podlažím se 

v konstrukci ponechá 25% z původního množství stojek, které se odstraní s dalším 

podlažím. Od stropu nad 5NP budou zbývající stojky odstraněny vždy před zahájením 

vyzdívání příček (50% v 5NP a 75% v 6NP), případně po 28 dnech od betonáže. 

Konstrukce přechodové desky nad 1PP bude v líních pod železobetonovými stěnami 1NP 

podstojkována následujícím způsobem:  

1) Linie podstojkování do 2NP: minimálně až do nabytí 70 % pevnosti stropní desky 

nad 2NP nebo až do nabytí 100 % pevnosti stropní desky nad 1NP a to až na 

základovou desku (s možnou redukcí stojek dle únosnosti spodních stropů). 

2) Linie podstojkování do 1.NP: minimálně až do nabytí 70 % pevnosti stropní desky 

nad 1NP a to až na základovou desku (s možnou redukcí stojek dle únosnosti 

spodních stropů). 

 
Obr.  8-76 Linie podstojkování desky nad 1PP [PD] 



191 

 

Bednící desky budou očištěny tlakovou vodou od zbytků betonu, případně z nich budou 

odstranění trčící hřebíky. Drobné dírky budou zpraveny úderem kladiva, nebo 

předepsaným tmelem. Desky se následně uloží na skládku, nebo se rovnou posunou 

k znovu zabudování v další části konstrukce. Minimální obrátkovost správně ošetřovaných 

desek je 5 opakování. Přebytečné prvky budou postupně vraceny zpět do půjčovny  

8.7.8. Osazování schodišťových ramen 

Schodišťová ramena, nebudou zhotovována na stavbě, ale dovezena jako prefabrikované 

dílce z prefa závodu. Prefabrikované rameno schodiště bude usazováno na své místo 

pomocí věžových jeřábů a čtyřcestného závěsu chyceného do montážních ok. Schodiště 

se usadí na připravený ozub v konstrukci, kam bude předen dán silence blok Belar, pro 

minimalizaci přenášení vibrací ze schodiště do konstrukce.  

Schodišťové rameno bude usazováno po dosažení cca 50% pevnosti betonu konstrukce, 

což je zároveň doba částečného odbednění vodorovných konstrukcí.  

8.7.9. Dodělání montážních otvorů, smršťovacích pásů 

Montážní otvor pro zásobování suterénů, který je navržen v předzahrádkách části objektu 

A1, na jeho západní straně, bude dobetonován po kompletním odstojkování suterénů.  

Montážní prostor po Jeřábu, který je navržen v předzahrádkách části objektu A2, na jeho 

západní straně, bude dobetonován po demontáži jeřábů na konci hrubé stavby.  

Smršťovací pásy budou dobetonovány dle statických výpočtů projektové dokumentace, 

které nebyly součástí podkladů diplomové práce.  

Otvory po spínacích tyčích budou doplněny z venkovní strany o betonové kónusové zátky. 

Z vnitřní strany konstrukce budou poté otvory vyplněny výplňovou maltou, aby zde 

nevznikaly tepelné mosty.  

V bílé vaně budou otvory zajištěny systémovými prvky tvořenými pažnicí a těsnícím 

gumovým prvkem. Případně je možné místo něho použít dotěsňující přípravek XYPEX 

Patch´n Plug a XYPEX Concentrate.  

8.8. 

Kontrolní a zkušební plán je umístěn v příloze 10.1 Kontrolní a zkušební plán. Jednotlivé 

kontroly a zkoušky budou zaznamenávány do tabulky (záznamového archu).  O výsledku 

důležitých kontrol, které budou specifikovány ve SoD, bude proveden zápis do SD a 

protokol o jejich provedení bude archivován a předán společně s dokumentací pro 

kolaudační řízení.  

Vstupní kontroly  

-Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

-Kontrola připravenosti staveniště 

-Kontrola připravenosti pracoviště 

-Kontrola vstupního materiálu-všeobecná 

-Kontrola vstupního materiálu-bednění 

-Kontrola vstupního materiálu-výztuž 

-Kontrola vstupního materiálu-beton 

-Kontrola dokladů a oprávnění pracovníků 

-Kontrola strojů 
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Mezioperační kontroly 

-Kontrola skladování 

-Kontrola strojů, nářadí a pracovních pomůcek 

-Kontrola způsobilosti pracovníků 

-Kontrola klimatických podmínek 

-Kontrola osobních ochranných pomůcek 

-Kontrola manipulace s břemenem 

-Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

-Kontrola výztuže svislých konstrukcí 

-Kontrola budoucích prostupů ve svislých konstrukcí 

-Kontrola těsnících prvků a trhacích lišt v bílé vaně 

-Kontrola bednění svislých konstrukcí 

-Kontrola betonáže svislých konstrukcí 

-Kontrola ošetřování čerstvého betonu ve svislých konstrukcích 

-Kontrola odbednění svislých konstrukcí 

-Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 

-Kontrola vytyčení vodorovných konstrukcí 

-Kontrola výztuže vodorovných konstrukcí 

-Kontrola prostupů ve vodorovných konstrukcích 

-Kontrola betonáže vodorovných konstrukcí 

-Kontrola ošetřování čerstvého betonu ve vodorovných konstrukcích 

-Kontrola odbednění vodorovných konstrukcí 

Výstupní kontroly  

-Kontrola kvality a úplnosti prací 

-Kontrola geometrie konstrukcí 

-Kontrola pevnosti betonu 

8.9. 

Pro etapu provádění monolitických konstrukcí jsem zpracoval hlavní rizika a jejich 

eliminaci v bodě 11.3. Plán BOZP vybraných stavebních procesů – monolitické konstrukce. 

Na staveništi bude bezpečnost řešena v rámci plánu BOZP, který dodá investor a pro 

zhotovitele bude brán jako nutné minimum opatření. Dále se bude generální zhotovitel a 

jeho subdodavatelé řídit:  

• nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterém se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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• Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

• Nařízením vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

• zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve 

znění novely č. 88/2016 Sb. 

Shromaždiště v případě mimořádných událostí bude na louce naproti křižovatce ulic 

Mantovská a Livornská (za západním oplocením staveniště).  

Umístění lékárniček a hasicích přístrojů bude na staveništi zobrazeno na plánku 

umístěném na safety pointech. Dále budou místa, ve kterých budou lékárničky a hasicí 

přístroje umístěny označeny na viditelném místě samolepkou se symbolem hasicího 

přístroje a zeleného kříže v bílém poli.  

Na staveništi budou umístěny 2 Safety pointy, což budou dřevěné tabule se stříškou, na 

kterých budou umístěny všechny důležité dokumenty týkající se bezpečnosti práce na 

staveništi, jako jsou požární směrnice, evakuační plán, důležité kontakty, schéma zařízení 

staveniště, lékárnička, hasící přístroj, voda na vypláchnutí očí, postup první pomoci, 

špunty do uší a klakson, nebo železný zvon pro upoutání pozornosti při požáru. 

8.10. 

Ekologie a ochrana životního prostředí je podrobněji zpracována v kapitole 11.1 Vybrané 

body certifikace LEED.  

S odpady vniklými na staveništi bude zacházeno dle zákona č. 185/2000 Sb., zákon o 

odpadech. Odpady vzniklé na staveništi se budou třídit dle vyhlášky č. Vyhláška č. 

383/2001 Sb. „Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 

s odpady“, resp. s jejím aktuálním zněním číslo 200/2019 Sb.  

Stejně tak se budou třídit i odpady z kanceláří a zázemí pro pracovníky. Staveniště bude 

vybaveno kontejnery na papír, plast a směsný odpad přímo na staveništi a dále 

popelnicemi ve stejném složení v buňkovišti. Tyto odpadní nádoby budou sváženy 

v daných místních termínech firmou Pražské Služby a.s., které v této lokalitě odpad 

odvážejí. Za tyto nádoby na odpad bude placen správní poplatek na MěÚ Horní 

Měcholupy, který zprostředkuje návoz patřičných nádob na odpad. 

Pro stavební odpad budou ze společnosti JPP trans objednávány ocelové odpadní 

kontejnery o velikostech 3-11 m3, do kterých se bude vhazovat separovaný stavební 

odpad. O určení, do jakého kontejneru přijde, který odpad bude mít na starosti stavební 

technik, stejně tak bude objednávat jejich odvozy a výměny, dle aktuálních potřeb 

staveniště. Firma JPP trans bude většinu odpadů likvidovat vlastními silami, a to recyklací 

stavební suti, železa atp. Směsný a nerecyklovatelný odpad bude odvážet na smluvní 

skládku odpadu, nebo do spalovny, přičemž z každého závozu doloží doklad o ekologické 

likvidaci odpadu a vážní lístek.  
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Kód 

odpadu 
Název odpadu 

Způsob 

zajištění 

Předpokládané 

množství [t] 

Společnost 

likvidující odpad 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
B 3 

Pražské služby 

a.s. 

15 01 02 Plastové obaly B 2 
Pražské služby 

a.s. 

15 01 03 Dřevěné obaly C 0,5 JPP trans s.r.o. 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek, nebo 

obaly jimi znečištěné 

A 0,5 EKO-KOM a.s. 

17 01 01 Beton B 4 JPP trans s.r.o. 

17 02 01 Dřevo B 7 JPP trans s.r.o. 

17 02 03 Plasty B 2 JPP trans s.r.o. 

17 03 01 
Asfaltové směsi obsahující 

dehet 
A 0,1 EKO-KOM a.s. 

17 04 05 Železo a ocel B 8 JPP trans s.r.o. 

17 04 07 Směsné kovy B 0,5 JPP trans s.r.o. 

17 06 04 Izolační materiály B 0,5 JPP trans s.r.o. 

17 09 04 
Směsné stavební a 

demoliční odpady  
A 1 JPP trans s.r.o. 

20 03 01 Směsný komunální odpad C 4 
Pražské služby 

a.s. 

20 03 04 Kal ze septiků a žump A 0,8 
Bohuš Simandl 

s.r.o. 
Tab.  8-25 Tabulka odpadu pro monolitické konstrukce 

Způsob zajištění:  

A-předání odpovědné osobě 

B-recyklace 

C-skládkování          

 

Místo likvidace: 

JPP trans s.r.o. - Přátelství 550, Praha-Uhříněves  

Pražské služby a.s. – Spalovna Malešice 

EKO-KOM a.s. – Sběrný dvůr Dolní Měcholupy Za Zastávkou 3/307 Praha – Dolní  

      Měcholupy 

Bohuš Simandl s.r.o – Čistička odpadních vod Ramanova Praha-Petrovice 

 

Množství odpadu bylo určeno po konzultaci s pracovnicí odboru životního prostředí při 

MěÚ Žamberk.  
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Plán zajištění materiálových zdrojů – bilance pracovníků, bilance hlavních strojů, je 

přiložen v přílohové části diplomové práce jako příloha:  

9.1 Bilance zdrojů – pracovníci 

9.2 Bilance zdrojů – hlavní stroje 
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Kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonové monolitické konstrukce, je 

přiložen v přílohové části diplomové práce jako příloha: 10.1 Kontrolní a zkušební plán 
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Základní informace o stavbě 

Název stavby:   Obytný soubor JAVOROVÁ ČTVRŤ II bytový dům AB 

Katastrální území:  Praha; hlavní město Praha; Praha 15 – Horní Měcholupy 

Parcelní číslo:   539/39, 570/9, 539/43  

Charakteristika:  novostavba 

Účel stavby:   bytový dům 

Datum zpracování:  03/2017 

Stavebník 

Společnost:   CENTRAL GROUP Háje a.s. 

Adresa:   Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo:  284 04 831 

Vedoucí projektant:   CENTRAL GROUP a.s. Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

    - Nusle 

Zastavěná plocha:  2 757 m2 

Obestavěný prostor:  32 130 m2 

Počet bytů:   141 

Počet garážových stání: 144 

Venkovní parkovací stání: 15 

Obr.  11-1 Vizualizace Bytových domů Javorová čtvrť II AB [PD] 
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Obecné informace o stavbě  

Novostavba bytových domů je realizována na parcelách číslo 539/39, 570/9 a 539/43, 

v ulici Mantovská v městské části Horní Měcholupy, v hlavním městě české republiky – 

Praze. Stavba je koncipována jako soubor třech bytových domů, realizovaných ve dvou 

etapách. Nejprve se realizuje bytový dům A+B, které tvoří jeden celek spojený spodní 

stavbou a následně po dokončení hrubé vrchní stavby těchto objektů, započnou práce na 

objektu C, který se nachází blíže ulici Hornoměcholupská. Celkově se jedná o druhou 

etapu budované obytné čtvrti Javorová.  

Bytové domy AB mají spojené 2 podzemní podlaží, každé se dvěma výškovými úrovněmi 

a šest nadzemních podlaží. Převládající nosná konstrukce je monolitický železobeton, ze 

kterého budou realizovány všechny nosné konstrukce od 2S (označovaného v projektu 

jako 2PP) až po druhé nadzemní podlaží. Od třetího nadzemního podlaží je nosná 

konstrukce částečně doplněna zděnými cihelnými bloky. Spodní stavba bude realizována 

jako vodonepropustná železobetonová konstrukce tzv. „bílá vana“. Tloušťka stěn 

monolitu je 220 mm, výjimku tvoří obvodové konstrukce spodní stavby, které mají 

tloušťku 250 mm. Tloušťka obvodových keramických bloků je 240 mm. Tloušťka nosných 

akustických zděných stěn je 250 mm. Monolitické stropy mají tloušťku nad většinou 

podlaží 200 mm, ale nad části objektu A i B je tloušťka stropu zvětšena na 220 mm. 

Střecha objektů bude jednoplášťová a plochá se spádem 3%. Objekt bude zateplený 

fasádním zateplovacím systémem ETICS.  Barva vnějších omítek bude hnědá a bílá. Výplň 

otvorů budou tvořit plastová okna a dveře. 

SS P1 umístění stavby a její vliv na okolí 

Prvním kreditem, který je třeba splnit pro certifikaci LEED, je umístění stavby a vliv na její 

okolí. Podrobně se zde bude rozebírat zabránění erozi půdy během výstavby, ochrana 

ornice, prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků, prevence proti 

znečištění ovzduší a vypracování plánu opatření povrchové dešťové vody. 

a) Zabránění erozi půdy během výstavby 

Během výstavby dojde ke skrývce ornice a provedení výkopů pro spodní stavbu. Po 

dokončení výkopů vznikne svahování mířící do stavební jámy. Aby se zamezilo erozi půdy 

bude od okraje stavební jámy až do její paty natažena v celé ploše svahování geotextílie, 

která se nahoře i dole přitíží výkopkem, aby se zabránilo jejímu posunu, či odvátí větrem. 

Výkopek, který bude skladován na skládce zeminy bude upraven do lichoběžníkového 

tvaru tak, aby se zamezilo jeho splavování případnými přívalovými dešti. Jelikož bude 

s tímto výkopkem dále nakládáno, nebude se speciálně zajišťovat. Pouze v případě 

vytrvalého sucha, když by začalo hrozit vátí větrem, bude výkopek také přetažen 

geotextílií.  

Po dokončení hrubé spodní stavby, budou provedeny na většině staveniště zpětné 

zásypy. Na tyto zhutněné zásypy, se následně naskládají silniční panely, které zakryjí 

zeminu a ochrání ji tak před erozí. V místech, kde se nebudou ukládat silniční panely, 

budou komunikace vysypané betonovým recyklátem, který zeminu zhutní. Recyklát se 

bude dle potřeb průběžně dovážet dle potřeby staveniště. V místech, kde byla provedena 

skrývka ornice a zůstane zde volná zemina, bude přes tuto natažena geotextílie odebraná 

před zpětnými zásypy s boků stavební jámy, díky čemuž se částečně omezí plýtvání. 
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Obr.  11-2 Zajištění zeminy proti erozi a vyplavování nečistot ze staveniště [Autor]  

b) Ochrana ornice 

Ornice, která se odstraní ze staveniště, bude deponována za oplocením na severní straně 

staveniště. Celková tloušťka sejmuté ornice bude 30 cm. Ornice bude deponována 

maximálně do výšky 1,5 m maximální sklon figury bude 45°. Pro zajištění těchto 

podmínek je zvolena dostatečně velká plocha deponie. 

c) Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Aby nedocházelo ke znečištění dešťové kanalizace vlivem vyplachování nečistot ze 

staveniště, bude při zpětných zásypech v místě komunikace provedeno zasypání 

minimálně o 0,5m níže, než je hrana obrubníku komunikace přilehlé ke staveništi. Tímto 

se zabrání vyplavování nečistot ze staveniště do dešťové kanalizace. V místě vjezdu do 

stavby, kde bude úroveň terénu vyrovnána silničním panelem, bude mezi panelem a 

obrubníkem minimálně 40 cm mezera vyplněná makadamem, pod kterou bude drenážní 

trubka, která bude odvádět dešťovou vodu směrem od vjezdu.  

Díky použití silničních panelů na staveništi, by se mělo maximálně zamezit znečištění 

nákladních aut a automobilů přijezdivších na staveniště. Jelikož toto opatření nemusí být 

dostatečné, zkontroluje řidič před odjezdem čistotu vozidla a případnou nečistotu omete 

z vozidla. Řidič nebude provádět oplach vozidla, aby nedošlo ke znečištění spodních vod. 

Aby se maximálně zabránilo znečištění komunikace, bude na staveništi přítomen 

smykový nakladač, který bude disponovat systémem úklidu komunikací (radlici vymění za 

čistící jednotku s kartáči a rezervoárem na vodu). Tento bude každý den po skončení prací 

čistit přilehlou komunikaci. V případě znečištění komunikace během dne, dojde k jeho 

nasazení okamžitě.  
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d) Prevence proti znečištění ovzduší 

Pro zabránění znečištění ovzduší, bude stavba minimalizovat prašné procesy na co 

nejmenší míru. Při řezání (např. drážek pro elektřinu) bude na řezačku napojen vysavač, 

který bude jímat prach z cihelného střepu i betonu. Při vrtání bude postupováno 

podobně, pouze vysavač bude externí. Dále nebude prováděna manipulace s betonovým 

recyklátem za silného větru, který by vířil prachové částice a roznášel je do okolní 

výstavby. Jako hlavní zvedací mechanismy se použijí věžové jeřáby, které mají elektrický 

pohon, čímž se sníží emise. Co možná nejvíce mechanizace bude elektrické a pouze 

motorové stroje a nářadí budou vytvářet v místě staveniště škodlivé emise, které se 

budou maximálně minimalizovat vypínáním motorů v době, kdy se stroje nepoužívají. Při 

realizaci kontaktního zateplovacího systému ETICS, budou na lešení nataženy ochranné 

sítě, aby se do okolí nešířil prach a kuličky polystyrenu. Okolo stavby, směrem do ulice 

Mantovská (tj. směrem k okolní zástavbě), budou osazeny uzavřené plotové dílce 

z trapézového plechu, které budou zabraňovat šíření prachu přímo ze stavby na 

komunikaci, chodník i do zástavby. 

e) Opatření povrchové dešťové vody 

U paty protihlukového valu je zbudován rigol, který bude jímat a odvádět vodu stékající 

z protihlukového valu směrem do stavební jámy. Rigol odvádí dešťovou vodu směrem na 

volnou pláň. Do tohoto rigolu bude ponorným čerpadlem a soustavou hadic také 

přečerpávána voda z gravitační studny, která se zbuduje ve stavební jámy a její hloubka 

bude o 1 m nižší než hloubka základové spáry.      

Dešťová voda ze střechy realizovaných objektů, nebude moci být z technologických 

důvodů sváděna rovnou do vsakovací nádrže, která je plánovaná pro dokončený objekt, 

jelikož by došlo během výstavby k jejímu poškození. Jako náhradní řešení bude použito 

dočasné osazení dvou propojených IBC nádrží (kostek s objemem 1 000 l) do kterých 

bude umístěno ponorné čerpadlo, které bude pomocí soustavou hadic natažených okolo 

objektu B odvádět vodu do rigolu, zbudovaného za objektem A směrem k valu. Do tohoto 

dočasného rezervoáru bude směřovat i dočasná retenční trubka, která bude odvádět 

vodu zpod silničních panelů, které budou vyspádovány jejím směrem.  

Obr.  11-3 Stroj na čištění komunikací [Autor]
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Aby se ochránila voda a zemina při realizaci, bude veškerá manipulace s betonem 

probíhat na igelitové plachtě, přes kterou bude natažena geotextilie, aby beton 

neprosákl. Dále se na staveništi nesmí vyplachovat autodomíchávače a vylévat zde zbytky. 

Nebude-li zbytí, bude na staveništi připraven ocelový kontejner s big bagem, do kterého 

se výplach případně vyleje.  

Veškeré chemické látky budou skladovány v přístřešku, nebo k tomu určeném 

skladovacím kontejneru, na záchytné vaničce. Přelévání (zejména odbedňovacího 

přípravku) ze sudu do jiných nádob, mohou se používat pouze nádoby k tomu určené a 

při manipulaci s látkami musí pod těmito být ochranná vanička. V místě, kde se budou 

nacházet chemické látky, budou pod přístřeškem, nebo ve skladovacím kontejneru 

umístěny pytle se sorbentem, tak aby byli volně přístupné a zároveň budou vedle nich i 

tašky, nebo nádoby na odpad znečištěný chemickými látkami, nebo oleji. V případě, že 

budou na staveništi zaparkovány stavební stroje, bude pod tyto umístěna jímací vanička, 

zejména pod nádrže s palivem a oleji a pod vaničku se natáhne „sorbentová deka“.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  11-4 Nádoba na jímání výplachu z mixů [VCES a.s.]
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MR C2 Management stavebního odpadu 

Druhý kredit nutný splnit pro akreditaci LEED, je zpracování a dodržování plánu pro 

nakládání se stavebními odpady neboli Plánem odpadového hospodářství.  

Na staveništi budou umístěny kontejnery na směsný komunální odpad, na plasty a na 

papír. Dále budou u buňkoviště umístěny popelnice pro stejný odpad.  Tento klasický 

tříděný a směsný odpad, budou jednou týdně odvážet Pražské služby. Směsný komunální 

odpad a plasty v pondělí, papír v úterý. Na staveništi a v buňkoviště budou rozmístěny 

plakáty vyzívající pracovníky k třídění odpadu.  

Pro směsný stavební odpad, pro zbytky cihel a betonu, pro dřevo i pro železo, budou na 

staveništi umístěny železné kontejnery, které budou označeny názvem a číslem odpadu, 

který se do nich má vkládat (vhazovat) a ty budou dle potřeby odváženy a nahrazovány 

kontejnery prázdnými. Odvoz těchto odpadů bude mít na starosti firma JPP trans s.r.o. 

s provozovnou Přátelství 550, 104 00 Praha 10 - Uhříněves. Ta bude recyklovat 

neznečištěné stavební odpady na svém sběrném dvoře a směsný stavební odpad odvážet 

na skládku odpadů, nebo do spalovny. Přejímacím listem potvrdí firma JPP trans, převzetí 

a odpovědnost za nakládání s odpadem a zavazuje se, že odpad bude z recyklován, nebo 

zlikvidován dle platné legislativy.  

Speciální červená popelnice umístěna na staveništi, bude sloužit pro dočasné ukládání 

nebezpečného odpadu. Ten budou tvořit obaly od olejů (např. odbedňovacího), lepidel a 

kartuše od montážních pěn apod. Tento nebezpečný odpad, bude odvážet společnost 

EKO-KOM a.s. Při přepravě nebezpečného odpadu se bude postupovat následovně: 

1. Vyplnit ohlašovací list nebezpečného odpadu – Ohlašovací list přepravy NO. Odpovídá: 

odesílatel odpadu 

2. Informovat ekologa o plánované přepravě, včetně předání informací z Ohlašovacího 

listu! Odpovídá: odesílatel odpadu 

3. Ohlásit předem dopravu NO v rozsahu ohlašovacího listu prostřednictvím SEPNA. 

Odpovídá: ekolog 

Obr.  11-5 Vanička se dvojitým dnem pro skladování chemických látek [VCES a.s.] 
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4. Při předání NO dopravci přiložit k zásilce Ohlašovací list v listinné podobě, jeden výtisk 

si nechat potvrdit dopravcem a uschovat. Odpovídá: odesílatel odpadu 

5. Pokud není plánovaná přeprava v ohlášeném termínu zahájena, nejpozději do 3 

pracovních dnů zrušit ohlášení přepravy v SEPNU. Odpovídá: ekolog 

6. Nejpozději 3 pracovní dny od ukončení přepravy opravit v SEPNU údaje o NO a 

přepravě, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Odpovídá: ekolog 

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Materiál Zatřídění Klasifikace 
Likvidace Recyklace Skládka 

Energetické 

využití 

Společnost [t] Společnost [t] Společnost [t] Společnost [t] 

Směsný 

komunální 

odpad 

20 03 01 O 
Pražské 

služby a.s. 
5 

 
   

Pražské 

služby a.s. 
5 

Plastové 

obaly 
15 01 02 O 

Pražské 

služby a.s. 
2,5 

Pražské 

služby a.s. 
2,5     

Beton 17 01 03 O 
JPP trans 

s.r.o. 
10 

JPP trans 

s.r.o. 
10     

Cihly 17 01 02 O 
JPP trans 

s.r.o. 
12 

JPP trans 

s.r.o. 
12     

Obaly 

obsahující 

zbytky 

nebezpečných 

látek nebo 

těmito 

látkami 

znečištěné 

15 01 10 N 
EKO-KOM 

a.s. 
0,5       

Tab.  11-1 Nakládání s odpady 

 

IEQ C3 Kvalita vnitřního prostředí 

Při provádění prašných procesů, jako jsou broušení sádrokartonových desek, broušení a 

zahlazování přebetonávek, při řezání drážek pro elektroinstalaci apod. se budou vždy 

používat vysavače, které budou lapat prach do rezervoárů a filtrů, které se následně 

Obr.  11-6 Dočasné nádoby na nebezpečný odpad [VCES a.s.] 
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budou likvidovat jako odpad. Vysavač se u zařízení, které to umožňují buď přímo napojí, 

nebo bude u pracovníka provádějící činnost druhý, který bude prach odsávat. V místech, 

kde odsávání není možné, bude konstrukce průběžně zvlhčována, aby se zamezilo 

prašnosti. Pracovníci budou bez výjimky používat OOPP. Dále, aby se zamezilo poničení a 

degradaci druhých konstrukcí, budou dodržovány následující opatření: 

• Všechna okna a dveře, stejně jako zbudované konstrukce, viditelné při užívání 

stavby budou zalepeny, nebo zakryty 

• Všechny instalace, vodovod, kanalizace, vzduchotechnika, budou na volných koncích 

zaslepeny krytkami, nebo u prvků, které krytky nemají čistou geotextílií, přes ní 

nataženým igelitem a utaženy instalatérskou, nebo UV páskou 

• Všechny motory a filtry vzduchotechniky budou instalovány až po skončení těchto 

prací 

• V prostorech celého staveniště je zakázáno kouřit. Kouření je povoleno na 

shromažďovací ploše (která je určena pro případ mimořádných událostí) a toto 

místo bude vybaveno popelníkem, a kýblem s vodou (případně hasicím přístrojem) 

pro případný vznik ohně od nedopalku. Místo určené ke kouření bude vyznačeno 

v plánu organizace výstavby i fyzicky cedulí „zde kouření povoleno“ 

• Nasákavé materiály se na staveništi budou skladovat v dokončené spodní stavbě, tj. 

ve 2PP (2S) a 1PP (1S). Tím se zamezí degradaci materiálů povětrnostními 

podmínkami. Materiály budou skladovány na dřevěných paletách, případně 

hranolech, alespoň 14 cm. Všechny tyto materiály budou dále skladovány 

zafóliovány a v případě jejich rozbalení se zbytek balení zakryje suchou plachtou a 

zajistí se, aby nenavlhávaly. 

• Již hotové a zabudované nasákavé konstrukce se v případě vlhkých procesů, které 

by nastali pouze za mimořádných událostí (vyjma prací malířských), se zakryjí 

předsazenými dočasnými konstrukcemi zbudovanými např. z OSB desek, dřevěných 

hranolů, fólií plachet apod. ] 

 

 

 

Obr.  11-8 Použití záslepek [Autor] Obr.  11-7 Označení místa pro kouření [25] 
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MR C4 recyklovaný obsah 

Z důvodů udržitelnosti výstavby, budou při realizaci použity materiály, které vznikly 

recyklací. Na samotném staveništi, bude v některých částech použit recyklovaný beton, 

jako zpevněný podklad komunikací (vedle a za objektem B), dále patky oplocení apod. 

Zástupce nového materiálu, do jehož výroby vstupuje recyklovaný materiál, je ISOVER EPS 

150, který se bude používat jako podlahová izolace. Jeho podíl externího recyklátu je 8%, 

při zabudovávání při výstavbě bude mít ztratné 5%. Z těchto pěti procent bude 60% 

skládkováno a 40% recyklováno. V rámci výroby je materiál recyklován stoprocentně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiál použitý při realizaci budou sádrokartonové konstrukce společnosti Knauf. 

K výrobě sádrokartonových desek bylo ve výrobě použito 36% recyklátu.  

 
Obr.  11-9 Recyklovaný materiál sádrokartonů [39] 

Zpracováno dle: [40] 

Tab.  11-9 Započitatelné kredity výrobku Isover EPS 150 [38] 
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Obecné zásady užívání nemovitosti 

Objekt byl realizován se všemi svými konstrukčními prvky i prvky dílčími, na úrovni 

technického poznání doby, ve které byl projekt zpracován a stavba realizována. Tato 

technická úroveň a vyspělost se odráží především v jednotlivých výrobcích a 

technologiích, z nichž se nemovitost skládá. Bez ohledu na použité materiály, výrobky a 

technologie provádění platí v objektu standartní zákony stavební fyziky, mechaniky, 

dynamiky, tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a bezbariérovosti. Proto, aby 

byl objekt, potažmo každá bytová jednotka v co nejlepší kondici, co možná nejdelší dobu, 

je nutné přistupovat zodpovědně k údržbě a chovat se ke konstrukcím, zařízení i vybavení 

bytové jednotky dle návodu k užívání. 

11.2.1 Vlhkost 

Objekt byl realizován klasickými stavebními technologiemi. Od spodního suterénu 

(označeném v projektu 2PP, dle současné normy 2S) až po 2. nadzemní podlaží je nosná 

konstrukce čistě monolitická z železobetonu. Od 2. nadzemního patra až po střechu je 

svislá konstrukce převážně zděná z cihelných bloků Porotherm 24 P+D a 25 AKU SYM, 

doplněná železobetonovými stěnami. Vodorovné konstrukce (stropy) a nadstřešní část 

(atiky a stříšky výtahů) jsou z monolitického železobetonu.  

Díky tomu byla do konstrukce vnesena značná vlhkost (záměsovou vodou do malt, 

betonu, omítek atp.), tato vlhkost se bude v objektu vyskytovat při převzetí bytu a 

v počátku jeho užívání. Je proto žádoucí zkrátit dobu vysychání a stabilizovat vlhkost 

v bytě, potažmo domě a to následovně: 

• Rázným a intenzivním větráním, tj. zcela otevřenými okny, potažmo dveřmi 

balkonové sestavy (tento způsob větrání je daleko efektivnější než větrání mikro 

ventilací) 

• Větrání je vhodné provádět 1x za dvě hodiny, ale nesmí při něm dojít k ochlazení 

povrchů (hrozí vznik kondenzace!) 

• Omezení používání akvárií, zvlhčovačů vzduchu, většího množství živých rostlin, 

používání přenosných parních saun a sušení prádla v bytě, alespoň v prvním roce 

od dokončení výstavby 

• V prvním roce se nesmí na stěny nalepit tapety, aby mohli stěny dýchat (navíc 

v případě, že nalepíte v záruční době tapety na stěny, ztrácíte záruku na malby) 

• V bytové jednotce je třeba udržovat stálou teplotu mezi 17 až 25 °C 

• V zimním období, první topnou sezonu zvýšit teplotu vytápění o cca 2°C (případně 

až na 25°C) 

• Vyloučit zastavění zdí nábytkem přímo ke stěnám, ale nechat od stěn větrací 

mezeru alespoň 50 mm (alespoň první rok od dokončení stavby) 

• Uživatel bytu je povinen při vaření a využívání sociálního zařízení využívat 

vzduchotechniku instalovanou v bytě, tj. odvod vzduchu od digestoře a ventilaci 

v koupelně (případně i na WC) 

• Případný vznik kondenzace nelze považovat za vadu, ale za důsledek aktuálních 

tepelných podmínek v interiéru (zejména v garážích a sklepení kóji). Odvětrání je 

zde prováděno nuceně nainstalovanou vzduchotechnikou. Vyústky 
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vzduchotechniky v suterénech je zakázáno zakrývat! V případě, že se na zdi 

(zejména obvodové) v suterénu objeví výkvět vlhkosti, pozorujte ho, ale při 

správném odvětrávání by měl po čase zmizet (případně je vhodné ho ošetřit 

přípravkem proti plísni, jako prevenci). V žádném případě tento výkvět 

nevysoušejte tepelně (např. teplometem), protože by se situace ještě více zhoršila 

z důvodů větší kondenzace! 

Nebudou-li tyto zásady dodržovány, hrozí vznik plísní, deformace okrasných podlahových 

lišt, deformace podlahové laminátové krytiny, deformace interiérových dveří a nábytku.  

Větrat je nutné i v zimním období, jelikož díky suššímu vzduchu v exteriéru dochází při 

výměně vzduchu zároveň k o odvodu vlhkosti. Toho se docílí zejména krátkodobým, ale 

intenzivním větráním. Následně se suchý a chladný venkovní vzduch natemperuje 

z konstrukce, a zároveň pojme vzdušnou vlhkost, kterou (nejen) konstrukce uvolní.  

Při vysychání (a sedání) objektu, se na stěnách mohou objevovat drobné prasklinky 

v malbách a případně štuku. Na ty může být uplatněná reklamace (byli-li dodrženy zásady 

popsané výše). Tyto prasklinky je vhodné reklamovat až na konci záruční lhůty. 

11.2.2 Sednutí a dotvarování stavby 

Každá novostavba se po realizaci dotvarovává, zejména po nastěhování všech obyvatel 

domu, kdy si své byty zabydlí, zastaví nábytkem apod. Konstrukce mírně poklesnou 

vlivem stálého a užitného zatížení. Zároveň v prvních 3 letech výstavby dochází k tzv. 

sednutí stavby, kdy si stavba „dosedne“ na podloží, které se pod její váhou zhutní. Tento 

fakt doprovází drobné až malé trhlinky v malbách, případně ve štukách. Tento jev je zcela 

přirozený a očekávaný a není vadou stavebního díla, ale působením fyzikálních jevů. Díky 

tomu, že se jedná o předvídaný jev, vztahuje se na něj reklamace. V případě, že je 

dodržen návod na užívání stavby (resp. bytu), zdi, potažmo malby a štuky nebyli 

mechanicky (ani jinak) poškozeny při užívání, je možné je do 3 let od dokončení stavby 

reklamovat. Doporučuje se reklamovat až před koncem této tříleté lhůty, jelikož některé 

drobné prasklinky se mohou sami zacelit (případně je vhodné prasklinky sledovat a 

zaznamenávat jejich průběh, aby mohli být odstraněny v plné délce, a ne pouze tam, kde 

jsou vidět vy chvíli, kdy Váš byt navštíví reklamační technik. 

11.2.3 Nosné a výplňové zdivo 

Do mezibytových a obvodových stěn, stejně tak do veškerého akustického výplňového 

zdiva, je PŘÍSNĚ zakázáno provádět drážky pro rozvody! Došlo by k nevratnému 

poškození akustiky mezi jednotlivými byty, případně mezi bytem a společnými prostory. 

Veškeré nové elektrické rozvody, je možné tzv. „zaškrábnout“ do omítek a ostatní (voda a 

kanalizace, zejména v prostorách kuchyňských koutů) je nutné vést jako předsazené. 

S tím je v projektu počítáno a toto vedení nebude vadit realizaci kuchyňské linky, jelikož ta 

musí být předsazena alespoň o 50–70 mm. 

Dále je zakázáno drážkovat do veškerých nosných konstrukcí, z důvodů možného 

porušení statiky objektu! Do zdí je v záruční době zakázáno vrtat. V případě porušení 

může dojít ke ztrátě reklamačních nároků na malby a štuky v okolí míst, kde bylo vrtáno.  

11.2.4 Zateplovací systém a dodatečné fasádní prvky 

Objekt je zateplen zateplovacím systémem ETICS. Fasáda je v plném rozsahu (včetně 

nadpraží a ostění stavebních otvoru) opláštěna vnějším tepelně izolačním kotveným 

kompozitním systémem (ETICS) fy WEBER TERRANOVA na bázi fasádních desek z 
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minerální vaty ISOVER TF PROFI, se silikon-silikátovou pastovitou omítkou WEBE.PAS 

EXTRACLEAN (zrnitost 2 mm). Do tohoto systému je přísně zakázáno provádět jakékoliv 

dodatečné kotvení a osazování dalších fasádních prvků, jelikož by došlo k jeho porušení a 

mohly by vzniknout tzv. tepelné mosty. V případě porušení ztrácí majitel záruku na 

tepelně izolační obálku budovy! Do fasády nemusí být prováděny žádné dodatečné 

otvory. Případné umístění klimatizační jednotky musí schválit společenství vlastníků 

bytových jednotek, které vznikne (nebo již bylo založeno a jednotky budou moci být 

případně volně položeny na balkonovou dlažbu (s ohledem na ochranu dlažby).  

11.2.5 Předokenní prvky 

Na objektu je zakázáno instalovat dodatečné markýzy.  

Předokenní rolety a žaluzie mohou být instalovány i dodatečně, jelikož se instalují do 

okenních rámů a jejich technologie zamezuje vzniku tepelných mostů. Při dodatečné 

instalaci předokenních rolet a markýz je nutné, aby tuto činnost prováděla společnost 

doporučené dodavatelem oken a balkonových dveřních sestav, jelikož při realizaci jinou 

společností může dojít k zániku záruky na tyto prvky. 

11.2.6 Balkonové dlažba 

Na balkónech je použita dlažba na terčích, tzn., že není pevně spojena s podkladem a 

může docházet k pocitu drobného klapání. To může být způsobeno dosednutím, 

případně dotvarováním objektu. V prvních třech letech je na tento jev poskytnuta záruka. 

Výhodou tohoto systému, je měkký dojem při chůzi po dlažbě, zakrytí nevzhledných 

vyústek odvodu dešťové vody z balonu a jednodušší servis, výměna a čištění. 

Pod dlažbou je vzduchová mezera, ve které z balkonu stéká voda. V případě, že se tato 

mezera ucpe (např. do spár napadá listí, nepořádek, nebo si zde udělá hmyz hnízdo), je 

nutné pro správnou funkčnost odtoku vody, tuto mezeru vyčistit. To se může provádět 

buď propláchnutím tlakovou vodou, nebo rozebráním dlažby, vyčištěním a následném 

složením dlažby zpět na své původní místo (je nutné si jednotlivé dlaždice označit, aby 

byly vloženy zpět na své místo).  

Balkonovou dlažbu je třeba pravidelně umývat (alespoň 1x za měsíc), pokud chcete 

uchovat její vzhled. Díky stárnutí a působení venkovních vlivů, si bude dlažba vytvářet 

patinu. Ta lze do jisté míry odstranit důkladným ostříkáním tlakovou vodou. 

Na dlažbu je zakázáno pokládat předměty, které mohou pouštět rez, jelikož by ji 

nenávratně zbarvili (toto zbarvení nebude uznáváno jako reklamační vada). 

Dlažba je trvale rozebíratelná, dojde-li k poškození dlaždic, lze tyto bez problémů vyměnit 

kus za kus (v případě řezaných dlaždic, musí být originální kus odborně zkrácen). 

11.2.7 Okna a dveře balkonové sestavy 

No objektu jsou v bytech i společných prostorách použity okna a balkonové sestavy 

z plastu. Díky čemuž jsou rámy a křídla snadno omyvatelná a udržovatelná. Vlivem 

sednutí stavby a také vlivem tepelných podmínek (případně i UV zářením) může dojít 

k drobnému posunu, kdy okna a dveře neplní svoji funkci bezvadně. V takovém případě je 

třeba zavolat si na seřízení servisního technika dodavatele, potažmo výrobce oken. 

V rámci záruky, je dodatečné seřízení v prvních 6 měsících od dokončení stavby 

prováděno v rámci reklamací zdarma.  
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Okna a balkonové dveře jsou jednoduše omyvatelné a udržovatelné. Minimální interval 

čištění, je stanoven na alespoň 1x ročně (ideálně vícekrát). Rámy se myjí běžnými 

mýdlovými, nebo saponátovými čistícími přípravky rozpuštěnými ve vodě (množství dle 

návodu saponátu) a čistou hadrou, nebo měkkou kuchyňskou houbičkou. Použití jiných 

čistících prostředků (zejména ředidel, benzínů, acetonů, kyselin apod.) se zakazuje! Při 

čištění plastové části okna je vždy nutné pročistit i otvory pro odvod kondenzátu vody. 

Pohybem nahoru se vycvakne krytka otvoru odvodu kondenzátu a otvor se očistí vlhkou 

hadrou, nebo houbičkou, následně se krytka opačným způsobem nacvakne zpět na své 

místo. Toto čištění, se musí provádět častěji, dojde-li k zanesení otvoru i mezi intervaly 

čištění okna. Pokud by toto nebylo provedeno, hrozí že vlhkost a kondenzát budou 

v rámu okna zůstávat a tvořit zde plísně. 

Kolem oken a dveří jsou po obvodu černé těsnící gumy. Ty je v rámci čistění vždy nutné 

také umýt stejným způsobem a ve stejném intervalu (alespoň 1x ročně), jako plastové 

díly. Pokud dojde k odchlípnutí těsnící gumy, můžete tuto sami zacvaknout zpět 

vytvořením tlakem ruky na gumu, která musí být nasměrována zpět do drážky. Guma je 

uložena volně do drážky (bez lepení apod.). 

Sklo okna je doporučeno čistit vždy, když dojde k jeho zašpinění (např prachem, pylem 

apod), ale alespoň 1x ročně. Sklo stačí čistit větším množstvím vody a hadrou, případně 

vodou se saponátem. Na sklo mohou být použity i speciální nástroje a stěrky, určené 

k čištění skel. V případě, že standartní čištění nestačí, lze přistoupit ke speciálnímu čištění. 

To se provádí dle potřeby následovně: 

• Odstraňte mastné skvrny a ostatní nečistoty pomocí rozpouštědla (např. technický 

benzín, alkohol, nebo aceton) nanášeného čistým a suchým hadříkem. Při tomto 

kroku dbejte, aby nedošlo ke kontaktu rozpouštědla a plastových částí okna 

• Odstraňte zbytky nečistot lehkým leštěním s použitím suspenze oxidu ceru ve 

vodě (100-200 g/l) 

• Důkladně opláchněte a sklo standartně omyjte 

Pro správnou funkci kování je nutné všechny pohyblivé části alespoň 1x ročně ošetřit 

100% silikonovým sprejem (lze použít i jiné mazací vazelíny a silikonové oleje, ale při jejich 

odpařování dochází k odpařování většího množství maziva a musí se poté mazání 

provádět častěji). Promazat je potřeba také závěsy oken a dveří, které jsou zakryty 

plastovými krytkami. Ty je nutno vycvkanout směrem nahoru, případně do strany a při 

nanášení silikonového oleje hýbat s křídlem tak, aby se sprej dostal všude. Při nanášení 

dejte pozor, abyste neznečistili okolní konstrukce (např. malby, nábytek atp.). 

Obvyklé závady a jejich řešení: 

Rozbité sklo 

Otvor opatrně (s ohledem na vlastní bezpečnost, i s ohledem na 

možnost pádu zbytků skla do předokenního prostoru) zbavte 

volného a nekompaktní skla, které by mohlo samovolně 

vypadnout a následně otvor dočasně zalepte (např. igelitem a 

páskou). V případě že je ve skle „pouze“ prasklina, je možné tuto 

zpevnit lepicí páskou. Následně kontaktujte odbornou firmu, 

která provede výměnu zasklení. 

Uvolnění horního 

uchycení 

otevřeného křídla 

V případě, že se při otevřeném okně uvolní horní uchycení, tak 

okno přivřete a nevyvíjejte na křídlo tlak směrem dolů (zmenšíte 

páku, působící na závěs). Následně zatáhněte pojistku proti 
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chybné manipulaci (páčka na kování umístěna v okolí kliky) a 

otočte klikou křídla směrem dolů. Uvolněte pojistku. Následně 

opatrně přivřete okno do rámu (stejně jako při zavření okna) a 

dejte kliku do pozice otevřeno. Okno otevřete a již bude vše 

v pořádku. 

Uvolněná klička 
Sejměte, resp. otočte krytku kličky a vhodným šroubovákem 

kličku dotáhněte. 

Otvíravé, či sklopné 

křídlo nelze otevřít 

Zkontrolujte, jestli je klička ve správné poloze. V případě že je a 

okno nejde otevřít, kontaktujte zákaznický servis, který zajistí 

opravu. Křídlo v žádném případě násilím neotevírejte, mohlo by 

dojít k poškození křídla, rámu, nebo kování. 
Tab.  11-2 Obvyklé závady oken a jejich řešení [41] 

Upozornění pro bezpečné užití oken a dveří: 

• V otevřené poloze se nesmí křídla oken a dveří nadměrně zatěžovat (nevěšet se za 

něj, nehoupat se na něm apod.) a musí se používat pouze k určenému účelu 

• Zakazuje se při větrání vkládat různé předměty do štěrbiny mezi rám a křídlo 

• Pozor na nebezpečí zranění rukou ve štěrbině mezi rámem a křídlem  

• Pozor na nebezpečí při otevřeném či sklopeném křídle působením větru nebo 

vytvořením průvanu při větrání, neboť náraz křídla do ostění nebo jiné konstrukce, 

může způsobit poškození výrobku, či může dojít k úrazu. Jakékoli dodatečné 

zarážky, které omezují rozsah pohybu křídla, musí být umístěny ve třetí třetině 

šířky křídla (směrem od závěsu) 

• Zakazuje se násilné otevírání a zavírání křídel oken a dveří. Mohlo by se poškodit 

kování, nebo celý výrobek 

• Pokud je třeba zamezit přístup dětí k oknu, lze zajistit křídla proti otevření např. 

pojistkou, nebo zamykací klikou 

• Je zakázáno nahýbat se přes hranu rámu okna z důvodů rizika vypadnutí a 

následného zranění uživatele (např. při mytí okna) 

• Při odpojení nůžek sklopného, nebo otevíravě – sklopného okna hrozí riziko úrazu 

(okno se uvolní a vlivem gravitace padá směrem do místnosti v celé své výšce) 

• Změna polohy (např. z otevřeno do polohy sklopeno), se provádí zásadně při 

zavřeném křídle! Jinak může dojít ke vzpříčení v horním závěsu křídla a dojít 

k poškození kování, nebo celého výrobku, či dokonce zranění uživatele 

• S dveřním křídlem se může manipulovat pouze povoleným způsobem 

Zdroj: http://www.windowholding.cz/soubory/952cz.pdf 

11.2.8 Dveře 

V objektu jsou osazeny dveře z různých materiálů a různých konstrukcí. Jejich provedení a 

umístění je specifikováno v projektové dokumentaci s ohledem na větší množství faktorů. 

Krom bezpečnosti zejména s ohledem na požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), 

s ohledem na hygienické podmínky atp. Všechny kovové dveře jsou omyvatelné vodou, 

vodou se saponátem a hadrou (případně vlhčenými ubrousky). Ostatní dveře a zejména 

dveře interiérové, se mohou umývat pouze vlhkým hadříkem, nebo vlhčenými ubrousky. 

Mytí lze provádět dle potřeby, avšak alespoň 2x ročně.  

http://www.windowholding.cz/soubory/952cz.pdf
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Promazání závěsů (krom bez falcových dveří), se provádí dle potřeby (alespoň 1x ročně), 

silikonovým sprejem, silikonovým olejem, nebo pro tento účel vyrobenou vazelínou. Při 

promazání je také nutné zkontrolovat závěsy a kování (tj. alespoň 1x ročně). V případě, že 

je zde vůle je nutné jej dotáhnout (imbusem, nebo šroubovákem). 

Dveře, které jsou vybaveny samozavíračem (tzv. „brano“) musí ve volné poloze zůstat 

zavřené! (z důvodů požární bezpečnosti, kdy vzduchotechnika pro případ požáru je 

nastavena na funkčnost při zavření těchto dveří. 

U dveří s požární bezpečností (vstupní dveře do bytu a některé sklepní dveře), je nutné 

kontrolovat každé 3 měsíce neporušenost expanzního pásku (černá a červená barva). 

V případě, že je Váš sklep zařazen do systému centrálního klíče, je zakázáno měnit vložku 

zámku! V případě poškození, nebo ztráty klíče, je nutné tuto skutečnost nahlásit správci 

objektu, který zajistí výměnu vložky tak, aby stále byla součástí systému centrálního klíče. 

Do tohoto systému je Váš sklep zařazen, jelikož je v něm požární čidlo, ke kterému musí 

být umožněn trvalý přístup (z důvodů kontroly). 

 Pokud dojde k vypadnutí těsnící gumy, lze tato vložit zpět do drážky. V drážce je umístěna 

volně (bez lepení). Guma je o několik centimetrů kratší než zárubeň, při nasazování zpět 

je nutné ji lehce propínat, aby byla natažena v celé délce zárubně.  

Zárubně a dveře nesmí být vystaveny trvalému vlhku, jinak hrozí jejich zkorodování. 

V tomto případě nelze uplatnit záruku. Reklamační závady se budou řídit normou ČSN 

74 6401. 

11.2.9 Malby 

Malby v bytech jsou provedeny v bíle barvě Primalex Plus. Malby ve sklepních kójích v bílé 

barvě Primalex Standart. Pokud si chcete uchovat záruku na malby, nesmíte v prvních 

třech letech provádět výmalbu. Před koncem záruční doby můžete reklamovat trhlinky 

v malbách a štucích, které vzniknou z důvodu sedání a dotvarování objektu. 

V prvním roce výstavby se nedoporučuje provádět barevné výmalby, případně dekorační 

malby apod. jelikož objekt stále pracuje a mohlo by dojít k jejich poškození, které nelze u 

zhotovitele reklamovat. 

Při barvené výmalbě se doporučuje, aby plochy stěn nebyli dotaženy až po strop, ale byla 

ponechána mezera v barvě stropu ve vzdálenosti alespoň 10-15 cm pod stropem, jelikož 

objekt neustále pracuje a mohou vznikat drobné trhlinky, které se průběžně uzavírají. 

V případě jednolité barvy stropu a přechodu na stěnu se tento jev ztratí. Jedná se pouze o 

estetické trhlinky, vzniklé zatížením konstrukce a změnou teplot.  

11.2.10 Vnitřní obklady a dlažby 

Obklady a dlažby byly zrealizovány přesně dle technologického návodu stanoveného 

výrobcem s použitím dilatačních spár apod. Tím je zabráněno praskání obkladů a dlažeb, 

místa, kde může dojít k poškození jsou zejména spáry. Před koncem záruční lhůty 

doporučujeme zkontrolovat spáry obkladů a dlažeb, jestli v nich nejsou praskliny, nejsou 

vytrávené, nebo jestli se spárovací hmota nevydrolila. Objeví-li se prasklinky v místech, 

které bývají častěji vystaveny vodě (např. prostor před vanou, nebo sprchovým koutem, 

reklamujte tuto závadu co nejdříve. Po konci reklamační lhůty tyto trhlinky co nejrychleji 

zapravte buď přespárováním, nebo tmely, či silikony určenými do vlhkého prostředí a na 

dlažby, či obklady. 
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Obklady a dlažby je nutné alespoň 1x ročně očistit a omýt. K mytí postačí voda s mýdlem, 

nebo saponátem. Doporučujeme používat i speciální saponáty výrobce RAKO a řady CL 

800 (CL 801-810). Tyto přípravky jsou přímo určeny na čištění různých skvrn z obkladů a 

dlažeb a jsou k těmto šetrné (včetně lesklých a glazovaných čístí, za předpokladu, že se 

dodrží poměr ředění).  

Dlažba před záchodovou mísou je z důvodů možného potřísnění močí čistit častěji, a to 

okamžitě po každém znečištění, případně alespoň 1x měsíčně. Moč může spárovací 

hmotu i dlažbu vytrávit a nenávratně poškodit její vzhled. 

11.2.11 Podlahy 

Podlahy s keramickou dlažbou udržujte dle návodu popsaného výše. 

K čištění povrchů všech podlah se ZAKAZUJE používat organická rozpouštědla, kyseliny a 

louhy. 

Laminátové podlahy 

Aby laminátová podlaha stále vypadala jako nová, je potřeba se o ni řádně starat. 

Podlahu vytírejte vlhkým mopem, nebo vlhčenými ubrousky alespoň 1x měsíčně. Podlaha 

se zakazuje umývat mokrým hadrem (i mokrým mopem!). Na čištění podlahy se může 

použít vysavač s kartáčem, který zabraňuje poškrábání. 

Podlaha se doporučuje alespoň 1x ročně naimpregnovat ochranným impregnačním 

prostředkem. 

V případě, že je laminátová podlaha silně znečištěna, zakazuje se umývat jí vodou. Postup 

je stejný jako při běžném mytí. Je povoleno používat speciální čistící prostředky určená na 

laminátové podlahy. Postup čistění je následně přesně dle výrobce čističe, který ručí za 

nepoškození podlahy. 

K čištění dekoračních podlahových lišt je povoleno používat pouze vlhčené ubrousky. Lišty 

jsou z kartonu a vlhkostí degradují. 

Aby nevznikali spáry mezi jednotlivými zámky laminátových dílů, je nutné udržovat v bytě 

vhodné klima, a to teplotu mezi 19-23°C a relativní vlhkost mezi 50-65%.  

Při postavení nábytku s bodovým zatížením (zejména nožičky skříní, postelí, pohovek 

apod.) budou časem vznikat prohlubně od zatížení. Na tyto nelze uplatnit reklamace. 

Chcete-li se jim vyhnout, podložte nožičky roznášecím kusem, který roznese zatížení 

v dostatečné vzdálenosti. I přes toto se po čase může v podlaze prohlubeň objevit. Na 

nožičky nábytku, kterým se častěji hýbá se doporučuje dát filcové podložky, aby se 

zabránilo poškrábání podlahy. 

Vinylové podlahy 

Pro běžné čištění od prachu a smetí se doporučuje použít vysavač a vlhký mop, nebo 

čistící prostředek určený k čištění vinylových podlah. Vinylová podlaha se zakazuje umývat 

mokrým mopem, hadrem apod. 

Vinylová podlaha se má čistit alespoň 1x měsíčně. V rámci pravidelné péče se doporučuje 

alespoň 1x ročně použít k čištění impregnační prostředek, který na povrchu vytvoří 

ochranný film.  

Při postavení nábytku s bodovým zatížením (zejména nožičky skříní, postelí, pohovek 

apod.) budou časem vznikat prohlubně od zatížení. Na tyto nelze uplatnit reklamace. 

Chcete-li se jim vyhnout, podložte nožičky roznášecím kusem, který roznese zatížení 
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v dostatečné vzdálenosti. I přes toto se po čase může v podlaze prohlubeň objevit. Na 

nožičky nábytku, kterým se častěji hýbá se doporučuje dát filcové podložky, aby se 

zabránilo poškrábání podlahy. 

11.2.12 Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty zdravotně technických instalací, nevyžadují jinou než běžnou údržbu 

čištěním a omýváním. K čištění keramiky nikdy nepoužívejte přípravky na bázi 

mechanického čištění (pískové čistící přípravky). Četnost čištění je standartní dle běžných 

hygienických standardů.  

Přesto, že voda z vodovodu a potrubí splňuje nejpřísnější hygienické podmínky, může se 

v počátku užívání vyskytnout drobná mechanická nečistota ve vodovodním potrubí. Ta se 

zachytí na perlátoru vodovodní baterie, nebo ve sprchové hlavici. Tuto nečistotu můžete 

sami vyndat po odšroubování perlátoru, nebo sprchové baterie.  

Důležitá upozornění k čištění a ošetřování:  

• Před prvním použitím výrobku s otřete keramickou povrchovou plochu suchým 

hadříkem.  

• Nedrhněte ani nedřete. Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky, díky 

použití jemné mýdlové vody dosáhnete čistoty a optimální hygieny ve Vaší 

koupelně. 

• Po každém použití opláchněte výrobek proudem vody. Proces údržby završíte 

občasným přeleštěním keramického kusu vlhkým hadříkem. 

• V případě, že protéká WC, je nejspíš mechanismus splachování „obalen“ vodním 

kamenem a nedovírá se. Přes montážní tlačítko lze celý systém rozebrat a vyčistit. 

K přesnému postupu rozebrání a opětovnému složení splachovacího mechanismu 

použijte video návod dodávaný výrobcem např. zde: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2GSQuEAHMyQ [Autor] 

• Pokud máte tvrdou vodu doporučuje se preventivní čištění splachovacího 

mechanismu v závěsném pod omítkovém modulu alespoň 1x za 2 roky 

Čištění sifonů (vanových, dřezových, umyvadlových) musí proběhnout alespoň 1x ročně. 

Při tomto čištění se musí odstranit veškeré nečistoty (vlasy apod.). Zanesení sifonů není 

vadou díla, ale bere se jako běžná údržba užívání. 

Alespoň jednou ročně je třeba provést chemické čištění sifonu záchodové mísy, aby se 

zabránilo jejímu ucpávání (např. výrobek „Krtek“). 

Minimálně 1x ročně je potřeba zkontrolovat vizuální těsnost rozvodů, tam kde je to 

možné, jestli zejména ve spojích neprotékají. Pokud by protékaly budou na potrubí stopy 

po tečení.  

Při údržbě a čištění van a sprchových vaniček je zakázáno používat agresivní čistící 

prostředky (kyseliny apod.).  

Pro uzavření a otevření vody použijte kulové kohouty, které najdete za skrytými dvířky 

v instalační šachtě. Dvířka otevřete tak, že na ně zatlačíte (systém klik-klak). Zároveň zde 

najdete kalorimetry se studenou a teplou vodou. Jednou ročně Vás správce objektu vyzve 

k provedení odečtu a zapsání stavů do systému. Případně toto bude provádět zástupce 

vodárenské společnosti, kterému jste povinni za Vaší přítomnosti vstup a odečtení, 

případně výměnu kalorimetru. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2GSQuEAHMyQ
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11.2.13 Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce – zábradlí na balkoně, případně před oknem. Tyto konstrukce je 

nutné očistit, vznikne-li mechanické poškození. Oprava proběhne tak, že zabrousíte 

dotčené místo, vyčistíte technickým benzínem, abyste odstranili mastnotu a přestříkáte 

titan-zinkovým sprejem. Při správném používání, by toto zábradlí mělo být bezúdržbové. 

11.2.14 Vzduchotechnika 

V bytě je umístěna vzduchotechnika v koupelně a v kuchyni. V obou případech je nutné 

alespoň 1x ročně (ale doporučuje se častěji, zejména v prvním roce užívání) čistit filtry. 

Čištění filtru probíhá jednoduše. U digestoře se povolí západka označená na digestoři, 

která uvolní šuplík s filtrem, ten se vysune ven a očistí se, případně se vymění za nový. 

Současně se může vodou se saponátem očistit šuplík od mastnoty, stejně jako spodek 

digestoře. 

Ventilátor v koupelně a na WC se vyčistí tak, že se přímým tahem k sobě sundá dekorační 

kryt. Následně se vhodným imbusem povolí šroub, který drží krycí mřížku. Tu odděláte a 

na ní leží filtr. Ten vyčistěte, nebo jej vyměňte za nový.  

O Filtry na vzduchotechnice mimo Váš byt se stará správcovská firmy, pro kterou tuto 

činnost, stejně jako ostatní kontrolní a revizní činnosti provádí odborné firmy. 

11.2.15   Elektroinstalace  

Do elektroinstalace ve Vašem bytě nemáte oprávnění zasahovat, pokud nejste osoba 

způsobilá a certifikovaná pro správu elektroinstalací.  

Každých 5 let se musí provádět revize celkového stavu elektroinstalace ve vašem bytě.  

V případě, že máte byt pojištěným, může po Vás chtít pojišťovna revize v častějších 

intervalech. 

V rámci údržby máte v bytové chodbičce, nebo v komoře umístěnou rozvodnou skříň 

s jističi a přepěťovou ochranou. Při zapojení vadného zařízení může tento jistič spadnout. 

V takovém případě zařízení odpojte ze sítě, a nahoďte jistič zpět. Pokud ani tak proud 

stále do bytu neproudí zkontrolujte Váš chodbový jistič, který je umístěn na chodbě u 

výtahu. Přístup do něho je přes 4 hran, který jste dostali pře převzetí bytu. Pokud je Váš 

jistič spadlý dolů, tlakem nahoru jej nahodíte a proud by Vám již měl fungovat. Ovládejte 

pouze jistič s číslem, které odpovídá číslu Všeho bytu!  

V této elektroměrné skříni zároveň najdete elektrické hodiny. Odečet si bude firma PRE 

provádět sama, tudíž se o tento nemusíte starat. 

V případě, že Vám přestalo svítit LED osvětlení, je nutné toto v reklamační době (2 roky 

záruka) reklamovat. Po Uplynutí záruční doby, budete toto osvětlení vyměnit kus za kus. 

V případě, že si nechcete měnit světlo sami, objednejte si na tuto činnost elektrikáře.  

11.2.16 Autonomní detektor kouře 

Autonomní detektor kouře je umístěný na stropě za vstupními dveřmi do vašeho bytu. Je 

napájen vyměnitelnou baterií a je autonomní, tzn. Že není napojen na elektrickou požární 

signalizaci (EPS) v domě. Ta se rozezní, dojde-li k požáru, nebo výskytu kouře ve 

společných prostorách, zejména pak garážích a sklepech.  
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Detektor je v současné chvíli aktivován, jeho funkčnost můžete ověřit stisknutím tlačítka 

na spodní straně detektoru, které při zmáčknutí aktivuje sirénu. Kontrolu funkčnosti 

provádějte alespoň 1x měsíčně.  

Když autonomnímu detektoru začnou docházet baterie, začne „prohoukávat“, aby 

upozornil, že je něco v nepořádku. V takovém případě stačí baterii vyměnit.  

Odjíždíte-li na delší dobu mimo Váš byt, vyjměte z hlásiče baterii a tím ho vypněte. Pokud 

by mu baterie došla v průběhu vaší nepřítomnosti, interval houkání by se zkracoval a 

dával akustický signál každých 40-45 vteřin! Hluk by velmi nepříjemně dopadal na 

sousedy. Stejně tak se doporučuje detektor deaktivovat, provádíte-li v jeho blízkosti 

nějakou prašnou činnost, nebo činnost při níž dochází ke vzniku kouře. Detektor by v tu 

chvíli mohl začít hlásit. 

Nezapomeňte vždy systém zpět aktivovat! 

Postup v případě poplachu (platí i pro domovní EPS!): 

• Postarejte se o malé děti, seniory a osoby se sníženou mobilitou, či schopností 

orientace, nemůžete-li sebe, nebo popsanou osobu dostat bezpečně z objektu, 

okamžitě volejte hasiče na linku 150. Najděte si bezpečnou místnost s oknem, do 

kterého umístěte signál pro hasiče, aby viděli, že se zde někdo nachází, okno ale 

nechte zavřené (přívod vzduchu by mohl rozdmýchat oheň!). Prostor pode dveřmi 

utěsněte mokrým ručníkem. 

• Okamžitě opusťte objekt, postupujte přitom dle evakuačního plánu. Nepoužívejte 

výtah!  

• Neztrácejte čas oblékáním, nebo hledáním cenností apod. 

• Neotevírejte žádné vnitřní dveře, dokud dotykem nezkusíte, jestli jejich povrch 

není teplý. Pokud jsou dveře horké, nebo pod nimi vidíte kouř, dveře neotevírejte! 

Místo toho využijte alternativní cestu ven, nebo postupujte dle prvního bodu. 

Pokud jsou vnitřní dveře studené, opřete se o ně ramenem, trochu je pootevřete a 

buďte připraveni přibouchnout je zpět, pokud začne dovnitř vnikat horko a kouř 

• Pokud je vzduch naplněný kouřem, držte se blízko u země. Dýchejte mělce přes 

kus textilie, pokud možno mokré 

• Když se dostanete z objektu, vyjděte do prostoru mezi dětským hřištěm a 

kontejnerovým stáním, případně ještě dál. Chodníky před objektem slouží jako 

nástupní plocha pro hasiče 

• Volejte číslo 150 – Hasičský záchranný sbor (HZS) 

• Nevracejte se zpět do domu, dokud Vám to velitel zásahu z řad Hasičů výslovně 

nepovolí 

11.2.17 Domovní telefon 

Domovní telefon, kterým můžete odemykat vchodové dveře vašeho objektu je 

umístěn za vstupními dveřmi do bytu. 

Ujistěte se, že je zapnutá akustická signalizace, která se ovládá z pravé boční strany 

těla telefonu umístěného na stěně. Jsou zde 3 polohy. Poloha horní je maximální 

hlasitost, poloha střední je nízká hlasitost. Spodní poloha vypíná akustickou 

signalizaci, přičemž je na tento fakt upozorněno červenou diodou umístěnou v horní 

části přední strany telefonu.  
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Domovní dveře otevřete stisknutím prostředního tlačítka se symbolem 1 (zbylá dvě 

tlačítka mají jiné funkce. Klíč-servis telefonu; 2 - volné tlačítko, které by sloužilo např 

pro otevření druhých dveří, nebo branky).  

Návštěvy, které se Vám chtějí dovolat, musí na klávesnici u vstupních dveří do objektu 

zmáčknout symbol # následně napsat číslo bytu a stisknout symbol . Pro volání do 

bytu číslo 123 pak vypadá následovně: „#123“ V tu chvíli zvuková signalizace oznámí, 

že telefonek v bytě zvoní.  

11.2.18 Topení a podlahové konvektory 

V domě jsou realizovány dva způsoby vytápění, a to klasické topení zavěšené na stěně 

anebo podlahové konvektory. V obou případech se jedná o z pohledu funkčnosti 

bezúdržbové systémy. Na začátku topné sezony, stačí pouze naplno otevřít termohlavici, 

případně nastavit nejvyšší možnou teplotu (40 °C) na termostatu. Systém nemusíte 

nikterak odvzdušňovat, vše probíhá automatiky (resp. je spravováno mimo bytové 

jednotky). 

Rozvaděč topení se nachází na chodbě. Každý kalorimetr i ovládací ventil je označen 

patřičným číslem bytu. Nikdy svévolně neotáčejte ventilem v rozvodové skříni topení! 

Odečet tepla provádí pověřená osoba z chodby a nebude k tomu potřebovat Vaši 

asistenci. Pro případ, že si budete chtít zkontrolovat množství tepla, stačí lehce 

zmáčknout prohlubeň na prst v kalorimetru s číslem Vašeho bytu a na digitálním displeji 

se vám zobrazí údaj o vaší spotřebě. 

Radiátory 

Radiátor je vybaven standartní termohlavicí, kdy symbol vločky znázorňuje, že je topení 

vypnuté a číslice od 1 do 4 pak stupeň otevření a proudění teplé vody do radiátoru. 4 

znamená že je termohlavice naplno otevřena a do radiátoru proudí největší možné 

množství tepla.  

Radiátor lze omývat vlhkou hadrou, aby se očistil. Vnitřek radiátoru lze čistit drobnými 

prachovkami, nebo jej vysát vysavačem. 

Podlahové konvektory 

Podlahový konvektor je topné těleso umístěné v podlaze před balkonovými dveřmi na 

balkon. Je správně nastaven a odzkoušen, aby bez problémů fungoval. Ovládá se pomocí 

termostatu na zdi za vstupem do místnosti (nad, nebo pod vypínačem světel).  

Termostat: 

Obr.  11-10 Termostat konvektoru [42] 
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Termostat je napájen dvěma mikro tužkovými bateriemi AAA. Znázornění postupu 

výměny baterií: 

 

 

Nastavení termostatu na režim zima (vločka) a léto (plamínek) 

 

 

Volba režimů spotřeby: 

 

Obr.  11-11 Výměna baterií termostatu [42] 

Obr.  11-12 Nastavení režimu termostatu [42] 

Obr.  11-13 Volba reřimu spotřeby [42] 
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Ovládání teploty na termostatu: 

 

 Těleso podlahového konvektoru: 

 

Obr.  11-14 Ovládání teploty termostatu [42] 

Obr.  11-15 Schéma konvektoru [42] 
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Postup při údržbě podlahového konvektoru: 

Pro trvalé zajištění správné funkčnosti podlahových konvektorů je nutné provádět 

pravidelnou údržbu a preventivní kontrolu stavu jednotlivých komponentů zařízení. 

Podlahové konvektory jsou otopná tělesa, která jsou vystavena okolním vlivům, které 

mohou ovlivňovat správnou funkci a také účinnost k dosažení maximálního tepelného, 

nebo chladícího výkonu. 

Životnost a výkonové možnosti těchto zařízení z pravidla omezuje nadměrně prašné 

prostředí. Dbejte proto námi doporučených úkonů pro údržbu a čištění konvektorů: 

• Údržba, čištění krycí mřížky 

• Údržba, čištění vany a krycích plechů 

• Údržba, čištění výměníku 

• Údržba, čištění filtru 

• Údržba, čištění ventilátorů 

• Elektronické součástky 

Údržba a čištění krycí segmentové mřížky: 

• Mřížku neponořujte do vody! 

• Pro čištění používejte vlhkou molitanovou houbičku namoženou v jarové vodě. 

• Očistěte i dosedací plochu mřížky konvektoru 

• Před vrácením mřížky na místo ji vždy vysušte, nebo nechte vyschnout 

• Vraťte mřížku na místo tak, aby do sebe jednotlivé segmenty zapadli (mají ozub) 

Údržba a čištění vany konvektoru: 

• Vana konvektoru je z nerezového plechu 

• Před čištěním konvektoru je možné výměník vyklopit max pod úhel 60° 

• Vanu vysajte, dbejte abyste nevytahali kabely 

• Vanu očistěte vlhkým flanelovým hadříkem, nebo švédskou utěrkou, případně i 

sprejem na nerezové materiály 

• Zamezte přímému kontaktu železných materiálů s nerezovou vanou, mohlo by 

dojít v budoucnu ke korozi vany 

Obr.  11-16 Schéma vany kopnvektoru [42] 
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• Lamely výměníku opatrně vysajte vysavačem, dejte pozor, aby se nepoškodily 

lamely 

• Po vyčištění vraťte výměník na své místo 

Údržba a čištění ventilátoru: 

• Údržbu provádějte vždy před topnou sezonou 

• Dbejte, aby se ventilátor nedostal do přímého kontaktu s vodou 

• Ventilátor nevyjímejte z vany 

• Pro čištěné ventilátoru použijte plochý štětec, kterým nečistoty narušíte a následně 

vysajete vysavačem 

• Pokud je ventilátor silně znečištěný, vyndejte jej z nerezové vany, zapamatujte si 

postup vyjmutí, stejným způsobem jej budete vracet na zpět. Doporučujeme si 

vyfotit zapojení ventilátoru do elektroniky 

• Ventilátor je připevněný na silentbloky na dně vany, vyndávejte a vracejte jej zpět 

tak, abyste je nevytrhly  

• Konvektor sestavte zpět 

Pokud jste postupovali správně, měl by konvektor s termostatem správně fungovat. 

Správné zapojení ventilátoru, si můžete ověřit tak, že shodíte jistič konvektoru v rozvodné 

skříni, napočítáte do 10 a zase jej nahodíte. Ventilátor by se měl na cca 1 vteřinu sepnout 

a protočit se. Případně můžete ověřit funkčnost následující zkouškou: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8ZFzp7FELE 

11.2.19 Vstupní dveře do objektu a žluté dveře v garážích 

Ke vstupu do objektu a průchodu z garáží do chodeb objektu musíte použít čip. Čip vždy 

přikládejte na černou plochu. Následně uslyšíte mechanický pohyb zámku, což je signál, 

že dveře jsou otevřené a vy můžete projít. 

V případě výpadku elektrického proudu fungují čtečky čipů nějaký čas na záložní baterii. 

Poté co baterii dojde elektrická energie a přestane dodávat proud do čteček, použijte pro 

vstup do objektů Váš univerzální klíč, který jste dostali při převzetí bytu (klíč zároveň 

slouží pro přístup do kočárkárny). Žluté dveře v garážích při přerušení napěti fungují tak, 

že se aktivuje panická klika a zámek se automaticky odemkne, díky tomu při výpadku 

elektřiny můžete opustit garáže. Stejně tak funguje systém i v případě požáru, resp. 

v případě aktivace EPS. 

11.2.20 Vjezdová garážová vrata 

Vjezdová garážová vrata ovládáte dálkovým ovladačem. Ten funguje na vzdálenost cca 20 

metrů. Po přijetí signálu se rozbliká oranžové světlo a vrata vyjedou nahoru. Po cca 30 

vteřinách vrata sami sjedou dolů. V případě že uvíznete ve vjezdu, vrata zůstanou v pozici 

nahoře, díky čidlům umístěným ve výšce cca 50 cm nad podlahou. V případě že garážová 

vrata začnou sjíždět a vy narušíte paprsek čidla, vrata automaticky vyjedou zpět nahoru. 

V případě výpadku elektrického proudu fungují vrata po určitý čas na záložní baterii. Poté 

co se baterie vybije, není možné zvenku garážová vrata otevřít. Zevnitř je můžete otevřít 

manuálně, a to následujícím způsobem: 

• Přepnete červený vypínač na ovládací krabici po pravé straně vrat do pozice OFF 

(vypnuto) 

https://www.youtube.com/watch?v=a8ZFzp7FELE
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• Taháte opatrně dlouhými, rovnoměrnými a neškubavými tahy za řetízek po pravé 

straně vrat 

• Po vytažení garážových vrat nahoru se řetízek zasekne (lze tahat pouze opačným 

směrem a vrata by začala sjíždět) 

• Zavolejte správci objektu, který zajistí opětovné nastavení vrat po zapnutí 

elektrického proudu, případně Vás bude dále navigovat 

11.2.21 Ostatní 

Společné prostory a údržbu v okolí objektu má na starosti správcovská firma, která 

pravidelně provádí veškeré činnosti nutné a potřebné pro správnou funkčnost objektu a 

jeho okolí. 
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11.3.1 Práce ve výkopu 

11.3.1.1 Pád do hloubky 

Aby nedošlo k pádu do hloubky, bude okolo stavební jámy ve vzdálenosti minimálně 

1,5 m umístěno systémové zábradlí, a to buď 

ve formě mobilních davových bariér v místech, 

v místech, která se budou upravovat, nebo 

ocelových sloupků s dřevěnými fošnami 

tloušťky 3 cm a výšky 15 cm. Při použití 

zábradlí z fošen, musí být použito alespoň 2 

výškových úrovní zábradlí, a to ve výškách 0,55 

m a 1,1 m.  

V okolí jeřábu J2, bude zábradlí doplněno 

oranžovou plastovou síť, která bude navíc 

výrazně označovat prostor výkopu, který je 

v blízkosti Vnitrostaveništní komunikace. 

Stejným způsobem budou zabezpečeny i další 

prohlubně v ploše stavební jámy, zejména výkop pro základy, odpařovací nádrže atp. 

11.3.1.2 Opatření proti zasypání osob ve výkopu  

Opatření proti zasypání osob ve výkopu, bude samotný tvar výkopu. Ten je svažitý 

v mírnějším sklonu (sklony dle místa výkopu viz. výkres svahování stavební jámy) a 

rozdělený na 2 úrovně pomocí lavičky. Dále mezi hranou základové desky a patou 

svahování výkopu bude prostor ve vzdálenosti 1,0 m. 

V místech odpařovacích nádrží, budou hrany stavební jámy zapaženy dřevěným 

pažením, do osazení bednění, potažmo betonáže stěn.  

11.3.1.3 Přístup do stavební jámy 

Přístup do stavební jámy bude řešen schodištěm šířky 2,0 m z prostor od staveniště. To 

bude zhotoveno tesaři přímo na staveništi z dřevěného řeziva. Zábradlí schodiště bude 

ve 2 výškových úrovní a to 0,55 m a 1,0 m. Mezi 2 úrovněmi podlaží, před zhotovením 

rampy, budou pracovníci překlenovat tuto úroveň po dalším provizorním dřevěném 

schodišti minimální šířky 1,2 m.  

11.3.2 Práce na hrubé stavbě 

11.3.2.1 Školení pracovníků v oblasti BOZP 

Plán BOZP zpracuje koordinátor BOZP a bude předán stavbyvedoucímu nejpozději při 

předání staveniště. Plán BOZP od koordinátora BOZP bude brán jako nutné minimum 

pro provádění stavební činnosti.  

Všeobecné školení „práce na staveništi“ bude probíhat každý měsíc za účasti všech 

pracovníků (jednotlivě, nebo po maximálně 5členných skupinách). Účast na školeních 

stvrdí pracovníci svým podpisem.  

Obr.  11-17 Zábradlí [VCES a.s.] 
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Mimo to budou každých 14 dní probíhat koordinační schůzky se zástupci vedení stavby a 

zástupců všech subdodavatelů, kteří v tu dobu na staveništi pracují. Budou řešit 

vzájemné problémy při koordinaci a potřeby jednotlivých subdodavatelů v oblasti BOZP. 

Tímto se minimalizuje riziko, kdy jeden subdodavatel se bude pohybovat na pracovišti 

druhého subdodavatele, který v ten moment může mít rozebrány prvky kolektivní 

ochrany, ale jeho pracovníci budou pracovat z úvazů a došlo by tak k ohrožení života a 

zdraví pracovníka, který se neměl v daném čase na pracovišti pohybovat.  

V případě návštěv na staveništi se tito lidé mohou po staveništi pohybovat pouze v 

doprovodu zástupce generálního dodavatele a po předchozím proškolení v oblasti BOZP 

a aktuálních rizik na staveništi. Dále musí být tyto osoby vybaveny OOPP vyžadovanými 

na staveništi (bezpečnostní obuv S3, reflexní vesta, bezpečnostní helma s 

podbradníkem, ochrana sluchu, ochrana očí, pracovní rukavice a dlouhé kalhoty).  

Každé jednotlivé proškolení pracovníka stvrdí školený i školitel svými podpisy. Nedílnou 

součástí podpisového archu bude věta „Byl jsem proškolen o možných rizicích spojených 

s vykonáváním dané činnosti, rozumím jim a budu se jimi řídit“. Tato věta bude uvedena 

v jazyce českém, anglickém, německém, ukrajinském, ruském, polském, maďarském, 

bulharském. V případě, že pracovník danému výkladu nebude rozumět, zajistí 

stavbyvedoucí překlad školení pro daného pracovníka a do podpisového archu nechá 

dopsat větu v jeho řeči. 

V případě, kdy jakýkoliv pracovník na staveništi zjistí, že jsou porušeny prvky BOZP, nebo 

jsou prováděny práce, které se neslučují se zásadami BOZP pro dané pracoviště 

(staveniště), je povinen to neprodleně sdělit pracovníkům provádějící danou činnost 

(pokud tím ale neohrozí bezpečnost svou, nebo jejich, pokud hrozí např. úlek a následný 

pád) a zástupci vedení stavby z řad generálního dodavatele, který neprodleně přeruší 

práce na daném pracovišti. Následně z bezpečného místa zdokumentuje porušení BOZP 

(fotografiemi) a nechá zjednat nápravu. Následně zdokumentuje opravený stav. 

Vypracuje formulář porušení BOZP a následné zjednání nápravy a pomocí e-mailové 

komunikace si nechá od koordinátora BOZP potvrdit vhodnost použitého řešení. Teprve 

po schválení řešení koordinátorem BOZP dá vedoucí pracovník generálního dodavatele 

pokyn k pokračování prací na daném pracovišti (toto se týká těžkého, nebo systémového 

porušení kázně v BOZP).  

11.3.2.2 Zařízení staveniště z hlediska BOZP 

Staveniště bude oploceno oplocením výšky 2 m. Ze strany ulice Mantovská bude 

oplocení z těžkého oplocení tvořeného neprůhledným trapézovým plechem. Ostatní 

oplocení bude standartní hliníkové a průhledné.  

Do staveniště budou vést dle průběhu výstavby z ulice mantovská 2-3 vjezdové brány. 

Při vyjíždění strojů ze staveniště bude vždy pověřená osoba vykonávat dohled a řídit 

dopravu v místě výjezdu. Dohled bude vykonávat zejména s ohledem na pěší a děti, kteří 

se zde mohou vyskytovat, jelikož se jedná o obytnou čtvrť.  

Na staveništi budou umístěny 2 Safety pointy, což budou dřevěné tabule se stříškou, na 

kterých budou umístěny všechny důležité dokumenty týkající se bezpečnosti práce na 

staveništi, jako jsou požární směrnice, evakuační plán, důležité kontakty, schéma 

zařízení staveniště, lékárnička, hasící přístroj, voda na vypláchnutí očí, postup první 

pomoci, špunty do uší a klakson, nebo železný zvon pro upoutání pozornosti při požáru 

apod. Po staveništi a zejména po buňkovišti, v šatnách pracovníků a na toaletách budou 

umístěny plakáty se zásadami BOZP.  
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Na každé bráně, a to i pro pěší, nebo v dalším poli oplocení, budou umístěny informační 

bezpečnostní tabule „pozor vstup na staveniště“ (foto v kapitole zařízení staveniště) a 

„nepovolaným vstup zakázán“.  

Pracovníci se na staveništi budou pohybovat po vyhrazených komunikacích pro pěší. Ty 

budou provedeny ze železobetonových panelů a ze zhutněného betonového recyklátu 

frakce 0/63. Komunikace pro pěší budou vymezeny zábradlím, nebo mobilním davovým 

oplocením, případně reflexním sprejem na střeše suterénů. Do prostor pěších 

komunikací se nesmí ukládat žádný materiál, manipulace s břemenem přes tyto 

komunikace musí probíhat se zvýšenou opatrností a vedení přes komunikaci musí být 

vedeno buď zakopané v zemi, nebo vzduchem v chráničkám a kabelovém žlabu 

zhotoveném např. z lešení. Minimální podchodná výška pod kabely bude 2,0 m. 

11.3.2.3 Práce ve výškách 

Při pracích ve výškách bude primární zabezpečení proti pádu pomocí systémových prvků 

kolektivní ochrany. Ty bude tvořit zábradlí po celém obvodu konstrukce ve třech 

výškách. Zábradelní prvky budou tvořeny zábradelní botkou XP a fošnami tloušťky 

30 mm a výškou minimálně 150 mm. První úroveň bude okopová lišta, která má bránit 

shození, resp. skopnutí předmětů z výšky, a bude lícovat s podkladní konstrukcí a 

minimální výška bude 0,15 m nad zemí. Druhá výška bude mít horní hranu 0,55 m nad 

zemí a vrchní zábradelní prvek bude ve výšce 1,1 m. Tato výška je stanovena na stranu 

bezpečnou, jelikož je stavba vyšší než 12 m (výška zábradlí 1 m), ale zároveň nižším, než 

30 m (výška zábradlí 1,2 m).  

V místech, kde nebudou systémové zábradelní prvky budou v minimální vzdálenosti 

1,5 m od hrany konstrukce umisťovány mobilní davové bariéry. Ty budou bráni přístupu 

pracovníků k volném okraji. Na zábrany budou umístěny tabulky se zákazem vstupu a 

tabulky „pracuj v zádržném postroji“. 

Při osazování prvků kolektivní ochrany budou pracovníci 

tyto prvky osazující vystaveni nebezpečí pádu. To se 

eliminuje použitím vymezovací šibenice Alsipercha, ke 

které se budou kotvit a která bude na pracoviště 

umístěna před zahájením prací nad podlažím, do 

kterého se umisťuje. Pracovník pro sebe nejprve ze 

spodního patra a mobilního lešení zhotoví dostatečně 

velké pracoviště na bednění, na které následně vyleze 

z mobilního lešení a připne se lanem k šibenici. Při práci 

s vymezovacím postrojem si bude pracovník hlídat délku 

lana, která mu nesmí umožnit pád přes volnou v žádném 

místě! 

Při práci na hraně pádu, kde nemohou být 

z technologických důvodů použity prvky kolektivní 

ochrany, budou pracovníci vždy uvázáni ve vymezovacím 

postroji. V případě, kde se budou muset přechytnout mezi kotvícími body, budou vždy 

používat 2 lana a při překotvení, budou vždy připnuti alespoň k jednomu záchytnému 

bodu. Jejich pracoviště bude vymezeno davovými bariérami, za které bude zákaz vstupu. 

Kotveni budou buď k vymezovací šibenici Alsipercha, nebo ke kotvícím bodům 

navrtaným do konstrukce.     

Obr.  11-18 Šibenice Alsipercha [34] 



231 

 

Aby v konstrukci stropů nebyly nebezpečné prostupy, pro budoucí stoupačky, budou na 

tato místa osazeny speciální 3i-isolety Safety Bloc. Tyto speciální bloky budou po 

betonáži mít pochozí nosnost až 1 000 kg. 

11.3.2.4 Pád předmětů z výšky 

Při pracích na hraně pádu, kde nebude moci být umístěna okopová lišta, nebo i přes ní 

bude hrozit pád předmětů (např. při odbedňování atp.) bude pod pracovištěm vymezen 

prostor, kam bude pomocí mobilních davových bariér zabráněn vstup. Davové bariéry 

budou osazeny výstražnými tabulkami „zákaz vstupu“ a jeden pracovník se bude 

pohybovat v bezpečném prostoru a bude kontrolovat, že do daného prostoru v té době 

nebude nikdo vstupovat. Horizontální vzdálenosti od konstrukce jsou v tomto případě 

následující:  Pro práci ve výškách 3-10 m je odstup min. 2 m 

  Pro práci ve výškách 10-20 m je odstup min. 2,5 m 

  Pro práci ve výškách 20-30 m je odstup minimálně 2,5 m. 

Konstrukce má v nejvyšším místě 20,5 m. Pracovníci na staveništi budou vždy a 

bezpodmínečně nosit bezpečnostní helmu s podbradníkem, ta může být sundána pouze 

při práci na nejvyšším pracovišti (nad kterým je již pouze obloha) a to až po demontáži 

jeřábů. Dále pak může být helma sundána na pracovišti v místnostech, při vykonávání 

řemeslných prací. Po vstupu do společných prostor, ale si musí pracovníci opět helmu 

nasadit. Při pohybu po volném prostoru staveniště budou pracovníci bezpodmínečně 

helmu nosit.  

Nad vchodem do objektu A i B, budou umístěny krycí konstrukce. Krycí konstrukce nad 

vchodem do budovy A bude odstraněna po dokončení markýzy z žb., která se sama 

stane krycí konstrukcí, krycí konstrukce nad vchodem do objektu B bude na místě, 

dokud nebude dokončena střecha objektu B alespoň v místě vstupu. 

11.3.2.5 Použití žebříků 

Při přesunu mezi podlažími pomocí žebříků (při bednění stropů), bude žebřík vždy ve 

spodním podlažím zajištěn proti podsmeknutí zaražením o dřevěnou fošnu tloušťky 

minimálně 30 mm, která bude přikotvena ke konstrukci a v druhém podlaží bude 

přivázán vázacím drátem ke skobě, nebo hřebu tak, aby bylo zabráněno jeho posunutí i 

v druhém směru. Horní hrana žebříku bude přes konstrukci druhého (horního) patra 

přesahovat v minimální výšce 1,1m (horní hrana žebříku kolmo od podkladní konstrukce 

horního podlaží) a jeho sklon bude minimálně 2,5:1 (vertikální : horizontální vzdálenosti). 

Zároveň bude žebřík nepoškozený o čemž budou jednou týdně vyhotoveny revize THP 

pracovníkem. Vizuálně bude žebřík kontrolován každý den. Použití žebříku bude vždy 

hlášeno THP pracovníkovi, který musí jeho použití k činnosti schválit. Přednost 

v používání má kovové schodiště, nebo schodišťová věž. Po žebříku budou pracovníci 

vždy chodit čelem k žebříku a budou se držet bočnic.  

11.3.2.6 Lešení  

Všechno lešení, které bude na staveništi používáno, bude systémové a sestaveno přesně 

dle montážního návodu výrobce, se všemi prvky, které má dané lešení mít, zejména pak 

zábradelní prvky a prvky zavětrování. Lešení s výškou nad 1,5 m, musí být vybaveno 

identifikačním štítkem, na který se budou zapisovat pravidelné kontroly, data montáží a 

jeho úpravy. Lešení bude kontrolováno minimálně 1x týdně. Na kontrolní štítek lešení 

bude zaspán datum, čas a podpis oprávněné osoby, která kontrolu provedla (osoba 

s lešenářským průkazem). 
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Lešení bude vždy umisťováno na pevný podklad, na kterém nebude hrozit převrácení, 

usmýknutí, nebo zaboření kostky lešení.  

Pracovníci budou na lešení lézt pouze otvory v podlážkách, do kterých budou osazeny 

žebříky, nebo po vnitřní straně konstrukce kostky lešení (záleží na druhu použitého 

mobilního lešení). Nikdy nebudou lézt po vnější straně lešení! Před použitím lešení si 

pracovník vždy zkontroluje, že kolečka lešení jsou zabrzděna a nehrozí tak jeho 

posunutí. 

11.3.2.7 Poranění o betonářskou výztuž 

Aby se zamezilo poranění o betonářskou výztuž bude veškerá svislá výztuž na konci 

opatřena krytkami, nebo ochrannými lištami k tomu určenými. Veškerá výztuž, která 

nějakým způsobem vyčnívá z armované oblasti bude opatřena krytkou a případně 

označena páskou, nebo nastříkána reflexním sprejem, dle umístění a rizika které tvoří. 

11.3.2.8 Zřícení bednění 

Bednění bude umisťováno do konstrukce přesně dle technologického postupu. Bednění 

bude zajišťováno opěrami a spojováno pouze předepsanými spojovacími prvky, zejména 

spínacími tyčemi 20,0 a maticemi s podložkou 20,0. Bednění bude odepínáno z jeřábu až 

po jeho zajištění a ukotvení tak, aby bezpečně stálo samostatně. Únosnost podpěrných 

konstrukcí a bednění bude podloženy statickým výpočtem. Bude vyznačen zákaz vstupu 

nepovolaným osobám do prostoru, který se nachází pod místem odbedňovacích prací. 

Veškeré demontované prvky budou po odbednění neprodleně očištěny a přesunuty na 

skládky materiálů dle jejich druhů a rozměrů.  

11.3.2.9 Skladování rámového bednění 

Systémové bednění se po složení bude skladovat pouze ve vodorovné poloze, aby 

nedošlo k jeho usmyknutí, pádu a případnému zavalení pracovníka. Bednění v žádném 

případě nebude sloužit jako žebřík, nebo schůdky k překlenování svislých výšek!  

Šířka prvku [m] 
Max. počet prvků nad 

sebou 

Výška stohu včetně dřevěné 

podložky  [cm] 

Do 1,35 m 8 110 

2,4 x 2,7 m 5 75 

2,4 x 3,3 m 4 60 

2,7 x 2,7 m 4 60 
Tab.  11-3 Skladování rámového bednění [33] 

11.3.2.10 Práce z bádie a pracovního koše pro jeřáb 

Betonovat z bádie bude pouze k tomu určený, proškolený pracovník. Během pobytu v 

bádii bude pracovník v záchytném postroji a ukotven ke kotvícímu budu bádie. Na bádii 

bude vždy pouze jeden pracovník. Pracovník musí být zdravotně způsobilý pro práci ve 

výškách, musí mít platný vazačský průkaz a na plošinu bádie mu musí být zajištěn 

bezpečný nástup i výstup z ní. 

To samé platí i pro práci v pracovním koši pro jeřáb, ve kterém ovšem mohou být 

současně až dva pracovníci. Oba však musí být kotveni ke kotvícímu bodu, jeden kotvící 

bod pro jednoho pracovníka.  

11.3.2.11 Poranění elektrickým proudem 
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Při práci s elektrickými přístroji, musí být využíváno pouze odběrných míst určených 

vedoucím pracovníkem. Nepovolané osoby nesmějí, otevírat dvířka rozvodné skříně, či 

přepojovat a odpojovat zařízení do skříně zapojená. Všechna elektrická zařízení musejí 

mít platnou revizi. Na stavbě je přísně zakázáno používání neprofesionálních 

prodlužovacích kabelů (např. domácích rozbočovaček). Veškeré poškozené a porušené 

elektrické kabely musí být neprodleně odstraněny ze staveniště. V případě, že dojde 

k poškození elektrických kabelů, které budou pod proudem a ohrožovat bezpečnost 

osob na staveništi, bude přerušena dodávka elektrického proudu pro celé staveniště  

(případně pro jeho část)  zmáčknutím červeného tlačítka TOTAL STOP, případně 

shozením jističů na podružném elektrorozvaděči.   

11.3.2.12 Práce s nebezpečnými látkami, svařování a práce s plamenem 

Na celém staveništi je přísně zakázáno kouřit, krom míst k tomu určených a označených 

tabulkou "Zde kouření povoleno". U míst určených ke kouření bude vždy hasicí přístroj, 

nebo kbelík s vodou. Při práci s hořlavými látkami je přísně zakázáno rozdělávat oheň a s 

ohněm manipulovat. Při sváření a práci s plamenem na sobě pracovník nikdy nesmí mít 

reflexní vestu. Vestu si obleče po zhasnutí plamene, nebo svářečky. Pracovník musí mít 

pro práci s plamenem, určené nehořlavé oblečení. Pracovník dbá o to, aby neměl pod 

nehořlavým pracovním oděvem, hořlavé oblečení, případně aby oděv nebyl znečištěn 

hořlavými látkami. Při sváření musí pracovník používat svářecí helmu a kuklu.  

Při práci s nebezpečnými látkami bude pracovník používat OOPP určené pro manipulaci 

s danou látkou, zejména poté respirátor, ochranné brýle, rukavice a oděv. Látky nikdy 

nebudou přelévány do jiných než originálních nádob dané látky, aby nedošlo k jejich 

pozření, nebo záměně za zdraví neškodnou látku. Látky budou skladovány 

v odvětrávaných skladech, na vaničkách s dvojitým dnem, u každé látky bude u jejího 

skladovacího místa bezpečnostní list. V příručním skladu, ve kterém se budou vyskytovat 

hořlavé látky, bude umístěn hasicí přístroj určený k hašení dané látky.  

11.3.2.13  Používání OOPP 

Všechny osoby pohybující se na staveništi budou nosit osobní ochranné pracovní 

pomůcky, které zamezují vzniku úrazu, případně snižují jejich následky. OOPP, které 

bude používat každá osoba pohybující se po staveništi jsou: Pracovní oděv s dlouhými 

nohavicemi, bezpečnostní kotníková obuv třídy S3, reflexní vesta, ochranná pracovní 

helma s podbradníkem, ochranné brýle (případně ochranné brýle s UV filtrem), chrániče 

sluchu a pracovní rukavice.  

Mimo tyto OOPP, budou pracovníci dostávat další pomůcky, jako vymezovací, či 

bezpečnostní postroj, holínky S3 pro betonáž, respirátor, zimní oblečení, OOPP pro práci 

s chemickými látkami a přípravky atd.  

11.3.2.14 Přerušení prací za špatných klimatických podmínek 

Práce budou přerušeny při splnění jakékoliv z následujících podmínek: 

• Rychlost větru vyšší než 11 m/s 

• Rychlost větru vyšší než 8 m/s při práci na plošinách, lešení a 

práce ve výškách nad 5 m 

• Viditelnost snížená pod hranici 30 m 

• Teploty nižší než -10 °C 

• Silný déšť, sněžení, bouře, námraza 
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11.3.2.15 Manipulace s materiálem 

Při přesunu materiálu pomocí smykového nakladače, bude materiál převážen 

v transportních koších, nebo na paletách. Převážený materiál musí být vždy zajištěný a 

stabilní. V případě, kdy hrozí např. překlopení, musí být materiál ukurtován, aby nespadl. 

Při přesunu materiálu, nesmí smykový nakladač přejíždět přes cesty pro pěší, ani na ně 

materiál skládat. Pohyb v okolí stroje bude kontrolovat pomocná obsluha, bude 

strojníka navigovat. Po zvednutí koše, nebo palety nesmí nikdo vstupovat pod paletovací 

vidle.  

Při ruční manipulaci s materiálem budou pracovníci primárně využívat nástroje 

k přepravě materiálů, kterými jsou stavební kolečka, dvoukolové vozíky, paletovací 

vozíky, skaty, rudly apod. Při zvedání břemene, se přistoupí k břemenu co nejblíže, 

rozkročí se nohy do širokého rozkročení a k břemenu si pracovník dřepne a břemeno 

zvedne za pomocí síly nohou. Při zvedání bedny o váze 25 kg působí na páteř pracovníka 

v místě šipky síla, jako kdyby nesl závaží o hmotnosti 375 kg.  

11.3.2.16 Práce s věžovými jeřáby 

Při práci jeřábů má rozhodující slovo koordinátor jeřábů, který je za jejich práci 

zodpovědný. Ani hlavní stavbyvedoucí nesmí vydat pokyn, který by byl v rozporu s 

pokynem koordinátora jeřábů (práce za nevhodných klimatických a povětrnostních 

podmínek, nedovolená manipulace s břemeny, vzájemné protínání drah jeřábů atd.).   

Před prováděním zvedání je vždy důležité se rozcvičit a protáhnout.  

Při práci s věžovými jeřáby budou s jeřábníkem komunikovat pouze vazač signalista, 

který bude od ostatních pracovníků rozlišen tím, že bude nosit modrou helmu. Tak bude 

jeřábník z jeřábu vědět s kým komunikuje a pokyny kterého pracovníka se má řídit.  

Vázat břemena na jeřáb mohou pouze proškolení vazači s vazačskými průkazy, kteří se 

budou řídit pravidly pro vázání břemen. Budou používat pouze smyčky a popruhy, které 

jsou v dobrém stavu a mají platné revize. Při přesouvání materiálu je zakázáno opětovné 

používání jednorázových smyček. Vždy musí být identifikováno správné a bezpečné 

místo pro uchycení, pokud to není nalezeno, nesmí být prvek přesouván.  

Při práci z bádie, nebo závěsného koše pro jeřáb musí být vždy pracovníci před jejich 

zdvihnutím ukotveni, ke kotvícímu bodu.  

Je přísně zakázáno vstupovat pod přesouvané břemeno. Při skládání nákladních 

automobilů z ulice Mantovská, bude vždy přítomen koordinátor jeřábů, nebo THP 

pracovník, který bude kontrolovat okolí, aby se v něm nepohybovali osoby, které požádá 

o vyčkání, dokud nebude bezpečné projít, případně na dobu nezbytně nutnou přeruší 

Obr.  11-19 Ruční zvedání břemen [VCES a.s.] 
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zvedání. Před započnutím skládání z ulice, bude rozmístěno dopravní značení „zákaz 

vjezdu“ na oba konce prostoru skládání materiálu (viz příloha 3.1).  

Pro přesouvání suti nesmí být používány plastové vaničky určené pro přesun malty, ale 

pouze výklopné kontejnery, případně ocelové přepravní koše.  

Vždy, po ukončení pracovní směny, budou oba jeřáby odblokovány puštěny po větru, 

aby nedošlo při silném větru k jejich převrácení. 

Jeřáby budou uzemněny zemněním do jejich základů.  

Úhel uvázání mezi jednotlivými háky jeřábu (řetězy), musí být minimálně 60°. Vazač 

signalista bude používat ke komunikaci s jeřábníkem vysílačku, pokud to z nějakého 

důvodu není možné, bude používat dorozumívání gesty.  

 

 

11.3.2.17 Práce se stroji 

Stroje se po staveništi budou pohybovat maximální rychlostí 10 km/h. V místech, kde se 

pohybují pracovníci, při najíždění k auto čerpadlu atp. budou stroje jezdit maximální 

rychlostí 5 km/h.  

Při vyjíždění ze staveniště musí stroj vždy zastavit ve vjezdové bráně (kde bude osazena 

cedule Stůj, dej přednost v jízdě). Ze stavby vyjede až poté, co mu dá signalista pokyn a 

navážou spolu oční kontakt.  

Stroje, se budou pohybovat pouze po vnitro staveništních komunikací k tomu určených, 

pokud nejsou stroje určeny k práci mimo ně.  

Obr.  11-21 Úvaz na jeřáb [VCES a.s.] Obr.  11-20 Signály pro jeřábníka [VCES a.s] 
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Stroje, které mají být pro svou činnost rozpatkovány (mobilní jeřáb, auto s hydraulickou 

rukou, autočerpadlo), musí být před zahájením prací vždy bezpečně rozpatkovány.  

Při práci se strojem bude vždy přítomný signalista mimo stroj a bude dávat pozor na 

okolí pracovního stroje, aby například jiný pracovník nevešel do jeho jízdní dráhy stroje 

apod.  

Je zakázáno opravovat stroje a zařízení všem osobám, které nejsou určeni k opravně 

strojů. K opravě strojů budou vždy voláni externí servisní pracovníci, kterým bude 

umožněn vstup na staveniště a bezpečný výkon opravy stroje.  

Při odstavení stroje budou pod něj dány dvouúrovňové vaničky, případně doplněné o 

sorbentové deky, pro zamezení úniku provozních kapalin.  

Při betonování pomocí autočerpadla je zakázáno pohybovat se (i procházet) pod 

ramenem čerpadla. Při změně pracovní činnosti čerpadla (např. při výměně 

domíchávačů) dojde k akustické signalizaci (zatroubení), aby pracovníci obsluhující konec 

ramena čerpadla věděli, že je změna činnosti. Při práci se budou dorozumívat pomocí 

vysílaček.  

Je přísně zakázáno vylézat na stroje a provádět činnost ze střechy strojů, stejně tak je 

zakázáno obsluhovat stroje jiným než pověřeným a proškoleným obsluhám. Stroj se smí 

používat pouze k činnosti mu určené výrobcem a obsažené v návodu pro užívání. U 

stroje, nebo ve stroji musí být návod k obsluze a technické listy. 
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Pro objekt AB jsem zpracoval technickou zprávu k technologickému projektu, studii 

realizace hlavních technologických etap, řešení širších dopravních vztahů se zaměřením 

na zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový harmonogram, projekt 

zařízení staveniště s výkresy pěti hlavních technologických etap, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis pro provádění monolitických 

konstrukcí hrubé spodní a hrubé vrchní stavby, bilanci pracovníků a hlavní strojů, 

kontrolní a zkušební plán pro konstrukce z technologického předpisu. Jako jiné zadání 

jsem poté zpracoval položkový rozpočet pro hrubou stavbu, propočet dle THU, vybrané 

body certifikace LEED, vzorový návod k užívání bytové jednotky a plán BOZP hlavních 

stavebních procesů.  

Během vypracovávání diplomové práce, jsem se dozvěděl mnoho nových informací, byl 

jsem v kontaktu s mnoha zkušenými a ve stavařině ostřílenými lidmi, kteří mi ochotně 

pomáhaly se zpracováním diplomové práce na požadované kvalitativní úrovni. Během 

psaní diplomové práce jsem využil velké množství znalostí nabytých při studiu na VUT 

Brno i získaných při pracích na stavbách od pomocných dělnických činností, až po řízení 

stavebního projektu na pozici stavebního technika.  

„Při psaní diplomové práce jsem si pouze potvrdil, že dokončením studia učení nekončí, 

ale naopak právě začíná. Stavařina je krásný obor, který se neustále vyvíjí a je v něm 

neustále co objevovat. Doufám, že do staveb, na jejichž realizaci se budu podílet vložím i 

kousek svého já, lidé v těchto stavbách budou šťastní a společně semnou se budou těšit 

na každý východ slunce nad nimi.“  
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[Autor]  Vlastní tvorba. Fotky, výkresy, obrázky, schémata. 

ČSN 73 02 02 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 02 10–1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 

ČSN 73 02 12-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. část 3: Pozemní stavební 

 objekty 

ČSN 73 04 20-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 04 20-2 Přesnost vytyčování staveb – Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 05 40-2 - Tepelná ochrana budov – Požadavky 

ČSN 73 08 10/2009 - Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 13 73 Nedestruktivní zkoušení betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení betonu  

ČSN 73 23 10 - Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 29 01 - Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů  

ČSN 73 29 02 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy 

ČSN 73 34 50 - Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 34 51 - Podlahy z dlaždic 

ČSN 73 60 06 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 61 33 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 75 59 11 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

ČSN 75 69 09 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

 ploch při stavebních pracích 

ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně  

ČSN EN 1027 Okna a dveře vodotěsnost 

ČSN EN 12 350-(1-5) Zkoušení čerstvého betonu: (Část 1-5) 

ČSN EN 12 390-(1-9) Zkoušení ztvrdlého betonu: (Část 1-9) 

ČSN EN 13 501-2 o požární bezpečnosti stavebních konstrukcí 

ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996-2 - Provádění zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 336 Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky 

ČSN EN ISO 17660-1 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje 

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 9001 - Systémy managementu kvality 

 

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

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví   při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 170/2011Sb., kterým se mění NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na 

 strojní zařízení 



241 

 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o evidenci úrazů 

Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

 ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na   staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

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

používání   strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

zdraví   při práci na staveništích v platném znění 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné  

 způsobilosti 

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

 stavby 

Vyhláška č. 235/2017 Sb. vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických  

 podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 323/2017 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 387/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. 

Vyhláška č. 83/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech a nakládání s 

 odpady 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů (dříve vyhláška č. 381/2001Sb.) 

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

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 

Zákon č. 223/2015 Sb. o odpadech 

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další 

 požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

 řádu (Stavební zákon) 

Zákon č. 48/2016 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon č. 634/2002 Sb., o správních poplatcích 
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ZS  zařízení staveniště 

k.ú.  katastrální úřad 

parc. č.  parcelní číslo 

parc. st. č.  parcela stavební číslo 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

BD  bytový dům 

tj.  to je 

atd. a tak dále 

vyhl.  vyhláška 

NN  nízké napětí 

el.  elektrické 

NP  nadzemní podlaží 

PP podzemní podlaží 

IG inženýrsko-geologický 

KN katastr nemovitostí 

TZB  technická zařízení budov 

DN dimenze 
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zák.  zákon 
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Nebezp. nebezpečné 
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Stav. Stavbyvedoucí 

Děl. Dělník 
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SoD Smlouva o dílo 
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OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 
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MěÚ Městský úřád 
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