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Abstrakt 
Podkladem pro vypracování diplomové práce byl projekt Bytového domu v ulici 
Nezvalova. Tento bytový dům je navržen jako 7dmi patrová budova s podzemními 
garážemi a komerčními prostory v přízemí. Založení objektu je provedeno 
prostřednictvím železobetonových pilot, na které navazuje monolitický železobetonový 
skelet. Obvodový plášť i vnitřní stěny jsou provedeny z keramických tvárnic 
POROTHERM, na který je proveden kontaktní zateplovací systém z EPS. Zastřešení 
objektu je tvořeno plochou střechou s krytinou z asfaltových pásů, část střechy 
je provedeno jako „zelená střecha“ a opatřena vrstvou substrátu. 
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu. Obsahuje 
časový plán výstavby celé stavby, možnosti dostupnosti na stavbu, technickou zprávu 
a výkresy zařízení staveniště, plán rizik BOZP, návrh hlavních strojů a mechanismů 
pro provádění výstavby, návod na užívání bytové jednotky. Hlavním zaměřením této 
diplomové práce je provádění monolitického ŽB skeletu, pro který je vypracován 
technologický předpis, kontrolní a zkušební plán a výkresy bednění svislých 
a vodorovných konstrukcí. Dále se zabývá zastřešením plochou střechou s krytinou 
z asfaltových modifikovaných pásů. 

Klíčová slova 
Bytový dům, stavebně technologická příprava stavby, ulice Nezvalova, železobetonový 
skelet, plochá střecha, časový a finanční plán, technická zpráva, plán rizik, návod 
na užívání bytové jednotky, kontrolní a  zkušební plán, technologický předpis, zařízení 
staveniště, situace širších vztahů. 

Abstract 
As the basis of this diploma thesis served a project of a flat house in Nezvalova Street. 
This flat house is designed as 7 floors high building with undergrounds garages 
and commercial space in the ground floor. Foundation of this building is done using 
reinforced concrete pilots, continued by monolithic reinforced concrete scelet. Both 
circumferential casing and internal walls are built using ceramic concrete blocks 
Porotherm, on top of which is a layer contact insulation system from EPS. Roofing 
of this building is done using asphalt bands into flat roof; one part of the roof 
is designed as “green roof” and is covered by soil substrate. 
This diploma thesis covers building technology preparation of construction. It includes 
time schedule of construction, accessibility to the building site, technical report 
and blueprints of building site equipment, risk plan, draft of main tools and processes 
for construction, instructions on how to use housing units. The main aim of this diploma 
thesis is around building a monolithic reinforced concrete scelet, for which 
a technological manual was created, control and probationary plan and blueprints 
of formwork for vertical and horizontal constructions. Additionally this thesis covers 
roofing using flat roof and asphalt belts. 

Key words 
Flat house, building technology preparation of construction, Nezvalova Street, 
reinforced concrete scelet, flat roof, time and financial plan, technical report, risk plan, 
instructions on how to use housing units, control and probationary plan, technological 
manual, building site equipment, wider relationship situation.  
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou výstavby 
polyfunkčního bytového domu na ulici Nezvalova v Olomouci. Objekt je navržen jako 
7dmi patrová budova s komerčními prostory v přízemí a podzemními garážemi. 
Nachází se téměř v centru města, což je velmi výhodné pro budoucí obyvatele. Před 
samotným začátkem výstavby bude nutno provést demolice stávajících objektů 
na pozemku investora. Založení bude provedeno pomocí železobetonových pilot, 
na které přímo navazuje podzemní železobetonová základová vana. Hlavním nosným 
prvkem bude železobetonový monolitický skelet. Vyzdívky obvodového pláště 
i vnitřních zdí a příček budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM. 
Vzhledem k použité nosné konstrukci si objekt vyžádá celoplošné zateplení kontaktním 
systémem. Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou s krytinou z asfaltových 
modifikovaných pásů. 

V diplomové práci jsem se zaměřil na realizaci konstrukce ploché střechy a hlavně 
železobetonového skeletu. Pro ten se kromě samotného postupu provádění pokusím 
navrhnout vhodný způsob bednění včetně výkresové dokumentace. Vzhledem 
k nedostatku volné plochy na staveništi se budu snažit navrhnout co nejefektivnější 
rozmístění prvků zařízení staveniště. Dále se budu zabývat časovým plánem výstavby 
objektu včetně potřeby nasazení pracovníků a strojní mechanizace, aby výstavba 
proběhla v co nejkratším čase. Jako závěr výstavby poskytnu budoucím majitelům 
návod na užívání bytové jednotky. 
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1 IDENTIFIKACE STAVBY 

1.1 Základní informace o stavbě 

Název:    Bytový dům Olomouc – ul. Nezvalova 
Druh stavby:   novostavba 
Místo stavby:   k.ú. Olomouc - Hodolany , č. p. 1148/2, 
    st. 2200, 959/32, 959/7, 624/15, 624/14 
Účel výstavby:   bytová výstavba určená k trvalému bydlení, 
    komerční prostory 

Stavebník (investor): 
Název:   Forega s.r.o. 
Sídlo:   Nezvalova 1168/2a, 772 00 Olomouc – Hodolany  
IČO:   62305867 
Zastoupení:   Ing. Zdeněk Hrbáček 

Generální projektant: 
Název:   ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 
Sídlo:   Tylova 4, 772 00 Olomouc 
IČO:   25849280 
DIČ:   CZ25849280 
tel.:    585 206 082 
e-mail:    alfaprojekt@alfaprojekt.com 

Zhotovitel: 
Název:    EUROGEMA CZ, a.s. 
Sídlo:    Blanická 19, 77200 Olomouc 
IČO:   26801001 
DIČ:   CZ26801001 
e-mail:   eurogema@eurogema.cz 

1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha:     1394,2 m2 
Obestavěný prostor:    27471 m3 
Plánované zahájení prací:    3/2015 
Plánované ukončení prací:   5/2016 
Předpokládané náklady na výstavbu:  150 mil. Kč 

1.3 Dělení stavby na stavební objekty 

POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 
 SO 01 – Bytový dům 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 IO 01 – Příprava území 
 IO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 
 IO 03 – Přípojka vody 
 IO 04 – Přípojka kanalizace 
 IO 05 – Přípojka NN (dodávka ČEZ) 
 IO 06 – Přípojka teplovodu 
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 IO 07 – Venkovní osvětlení 
 IO 08 – Terénní a sadové úpravy 
 IO 09 – Drobné objekty 

2 SOUČASNÝ STAV STAVEBNÍHO POZEMKU 

2.1 Poloha stavebního pozemku a jeho okolí 

Stavba bytového domu je umístěna v zastavěné části obce – ulice Nezvalova 
v Olomouci, katastrální území Hodolany v blízkosti hlavní dopravní tepny třídy 
Kosmonautů. Na stavebním pozemku ve vlastnictví investora se v současné době 
nachází prodejna zahradní techniky. Stávající zástavba v blízkém okolí staveniště 
je tvořena převážně domy panelového sídliště.  

Návrh bytového domu odpovídá požadovanému funkčnímu využití území. 

2.2 Požadavky na dispoziční řešení 

Architektonické řešení se snaží reflektovat stávající situaci s volným prostorem 
areálu bývalých kasáren 9. května členěním stavby do více hmot. Toto prostorové 
uspořádání odráží též vnitřní funkční koncept zástavby. Členění bude dále podpořeno 
i materiálovým a barevným řešením, včetně detailů stavby. 

Dispoziční koncept je vytvořen s ohledem na složitou situaci stavby. Relativně úzký 
pozemek je orientován kolmo na uliční čáru. Z této strany je nutné orientovat vstup 
do domu a vjezd do podzemních garáží. Zbytek předprostoru je využit pro parkovací 
stání a prostor pro ukládání odpadů.  

Navržený objekt bytového domu má přibližně obdélníkový půdorys, orientovaný 
podélnou osou sever - jih. Vstup k bytovým jednotkám je veden z chodníku na jižní 
straně budovy od ulice Nezvalova. Komerční prostory v 1. NP mají samostatné vstupy 
z úrovně chodníku ze západní strany objektu. Objekt má jedno centrální schodiště 
s výtahem. Součástí domu je bezbariérový vstup a výtah umožňující vertikální přesun 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Výtah bude elektrický trakční 
bez strojovny a bude vyhovovat vybavením a nosností požadavku na přepravu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace dle platné vyhlášky č. 369 z roku 2001 - 
Zásadní požadavky na stavebně technické řešení. 

3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

3.1 Pozemní (stavební) objekty 

SO 01 - Bytový d ům 
Investičním záměrem stavebníka je vybudovat novostavbu 7patrového bytového 

domu s komerčními prostory v přízemí a parkovacími stáními v podzemním podlaží. 
Výstavbou tohoto objektu dojde ke zhodnocení stavebního pozemku v prostorově 
zajímavé lokalitě. Záměr vyvolá demolici stávající jednopodlažní komerční zástavby 
pozemku, která je v předmětném prostoru nevhodná. 

Bytový dům se funkčně i objemově váže k bytové zástavbě třídy Kosmonautů, její 
měřítko a výšková úroveň však bude drobnější. K desetipodlažním stávajícím bytovým 
panelovým domům je připojena 7podlažní hmota s dvěma horními ustupujícími 
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podlažími. Komerční část přízemí bude situována do uliční fronty, ostatní volný prostor 
bude využit jako parkovací místa a místo pro kontejnery na komunální odpad. 

Nosný systém stavby bude tvořen vyzdívaným monolitickým skeletem, 
železobetonovými ztužujícími stěnami a železobetonovými stropními deskami. Objekt 
bude založený na monolitické železobetonové vaně podzemních garáží (tzv. bílá 
vana), základová spára bude v dotyku s podzemní vodou. Dispozice skeletu vychází 
především z požadavků na odstavná stání v podzemní části objektu. Stavba používá 
rozpony v podélném směru po 5,2 m, v příčném směru 6,5 m a 4,9 m. Konstrukční 
výšky typických bytových pater bude 2,97 m, ostatní výšky budou díky 
komplikovanému řešení proměnlivé (záplavové území, přístup ZTP, komunikační 
návaznosti a optimální osazení do terénu). Pro vyzdívky budou použity cihelné 
tvarovky. Obvodový plášť bude proveden z keramických bloků POROTHERM P+D 30. 

Použití konstrukčního systému vyzdívaného skeletu vyvolá potřebu kompletního 
zateplení celé stavby. 

Vzhledem k tvarovému řešení stavby a požadavcích na rovnoměrné dosedání 
objektu bude voleno založení na pilotách. 

Dispoziční řešení objektu a použití určitých řad sloupů pro konstrukční řešení 
vyvolává poměrně hluboké dispozice – to má přímý vliv na velikosti okenních otvorů 
použitých pro osvětlení a proslunění bytů. Okna budou plastová – barva zvenku hnědá, 
zevnitř bílá. 

Dům bude zastřešen plochou střechou.  Horní 7. NP bude odskočeno tak, že část 
střechy nad 6. NP zároveň tvoří terasu pro byt umístěný v 7. nadzemním podlaží. Tato 
bude z části zelená - tl. substrátu pro střešní zahrady tl. 200 mm. 

3.2 Inženýrské objekty 

IO.01 – Příprava území 
Stavební pozemek (č. p. 1148/2, st. 2200, 959/36) je rovinného charakteru, výškově 

leží mírně pod úrovní nivelety ulice Nezvalova. V současné době se na něm nachází 
částečné zpevněná pochůzí plocha, objekt zahradní techniky a skladovací objekt. 
Před zahájením samotné výstavby hlavního objektu bude provedena demolice 
stávajících jednopodlažních objektů, odstranění vzrostlé zeleně a stávajícího oplocení. 

IO.02 – Komunikace a zpevn ěné plochy 
Příjezd k objektu bude řešen z ulice Nezvalova. Konstrukce vozovky bude převážně 

živičná. Po provedení podsypných vrstev, při kterých dojde k vyrovnání sklonu 
souhlasně s krytem navržené vozovky a parkoviště, budou osazeny obrubníky 
BO15/25 s převýšením 12 cm do betonu s betonovou boční opěrou B15. 
Ve vyznačených místech bude provedeno snížení přechodovým obrubníkem 
a bezbariérová úprava s nízkým obrubníkem BO15/15 a převýšením 2 cm. Dále bude 
prováděna konstrukce podkladních vrstev a vrstvy krytu. Příčný sklon 1 - 2 % zajišťuje 
odtok dešťových vod ke vpustím.  

Chodník 
Pro pěší provoz je navržený areál napojen ze dvou míst. Z jihozápadní strany 

novým přechodem v prostoru dělícího ostrůvku u vjezdu k 2. NP navazujícím 
na stávající chodník. Z jihovýchodní strany je přes rampu MÚK veden další přechod 
v návaznosti na stávající chodník na druhé straně komunikace. 
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Je řešen jako dlážděná plocha ze zámkové dlažby tl. 6 cm do lože z drti 4/8 
na podkladu ze ŠD. Chodník bude na straně zeleně lemován betonovým obrubníkem 
BO5/25 do betonu s betonovou boční opěrou B15, převýšení 5 cm. Příčný sklon 
chodníku zajišťuje jeho odvodnění odtokem dešťové vody do terénu či na vozovku. 

V navržených místech pro přecházení bude realizován varovný pás se sníženým 
obrubníkem 15/15 na 2 cm jako bezbariérová úprava. 

Parkovací stání  
Před uliční fasádou objektu bude zřízeno 7 odstavných parkovacích stání 

pro potřebu prodejen situovaných v 1. NP. Jsou konstrukčně řešena jako dlážděná 
vozovka s povrchem ze zámkové dlažby kost tl. 8 cm šedá přírodní, ložené do drti 4/8 
na nestmeleném podkladu.  

V dlažbě bude provedeno vodorovné značení – vymezení parkovacích stání – 
řádkem dlažby v kontrastní barvě. Parkoviště bude lemováno betonovým obrubníkem 
BO15/25 do betonu s betonovou boční opěrou B15 s převýšením 12 cm. V místě 
návaznosti bezbariérové úpravy je obrubník snížen přechodovým a nízkým dílem 
na výši 2 cm.  

Výškové řešení je dáno návazností na danou vozovku. Vlastní navázání 
bude řešeno bez převýšení. Příčný sklon parkovacích stání je 2,2 - 2,8 %.  

Odvodnění parkovacího stání bude řešeno odvodňovacím žlabem 150 s mříží 
litinovou, nosnost min. C250, voda zachycená dále přípojkou DN100, PVC 
do navržené kanalizace. ŽLAB 1 je délky 18,5 m a bude lemován řádkem z kostky 
kamenné 10*10 do betonu. 

Celkový počet stání je 12, z toho 3 pro stání osob se sníženou schopností pohybu. 
Tyto počty jsou v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. Rozměry 2,5 (3,5)*5,3 m. 

Plocha pro stání kontejnerů  
Bude provedena jako dlážděná konstrukce ze zámkové dlažby 8 cm do drti. 

Na vozovku bude navazovat bez převýšení, navázáním na obrubník. Konstrukčně 
budou stání totožná s parkovacími pruhy. 

IO.03 – Přípojka vody 
Nová vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod na druhé straně 

komunikace v ulici Nezvalově. Křížení komunikace bude provedeno protlakem 
se současným zatažením potrubí PE DN 63 v délce 9,0 m a bude prováděn 
ze startovací do cílové jámy. 

Napojení vodovodní přípojky bude provedeno navrtávacím pasem HAKU 
s kombinovaným zemním šoupátkem a zemní teleskopickou soustavou. Vodovodní 
přípojka bude přivedena do 1. NP místnosti 1.06 - Technické zázemí, kde bude 
umístěn hlavní uzávěr vody. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě 
900x1200x1800 mm před objektem. Vodovodní přípojka je navržena z trub tlakových 
polyetylénových PE 100, SDR 11, o profilu D x t 63 x 5,8 mm, délky 20,90 m. 

Potrubí uložené do země bude podsypáno pískem v tloušťce 100 mm. Zához 
potrubí bude proveden pískem frakce 0/4 o mocnosti 300 mm. Na provedený zához 
se uloží výstražná bílá folie š. 330 mm. Po uložení vodovodní přípojky do země 
investor zajistí zaměření skutečného provedení trasy v souřadnicové soustavě JTSK. 
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IO.04 – Přípojka kanalizace 
V objektu je 60 bytů s předpokládaným s celkovým počtem 123 obyvatel. Nová 

kanalizační přípojka bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci, která vede 
v Nezvalově ulici. 

Splašková kanalizace 
Je navrženo 15 hlavních svislých odpadních kanalizací odvětraných odvětrávacím 

potrubím nad střechu. Do ležatého a odpadního potrubí budou připojovacími potrubími 
napojeny zařizovací předměty. 

Ležaté svody budou vedeny pod stropem a poté v zemi do společné venkovní 
šachty (ozn. Š1) a odtud přípojkou o DN 200 napojeny do splaškové kanalizace. 
Ležatý rozvod je navržen jako větvená kanalizační soustava. Čistící kusy budou 
na jednotlivé větve osazeny v prostoru garáží. Jako materiál bude použito plastové 
zesílené potrubí, spojené těsnými hrdlovými spoji systém KG se spádem 2 - 15 %. 

Uložení bude v tříděném obsypu, hutněném zásypu pod mazaninou mezi základy 
a pod základovými prahy. Prostupy tvoří vždy otvor 300 x 300 x tloušťka základu. 

Napojení šachty na stávající jednotnou kanalizaci bude provedeno pomocí 
kameninových trub DN 200.  

Dešťová kanalizace 
Odvodňovací systém bude tvořit gravitační odvodňovací soustava z ploché střechy. 

Každá vpusť (HL62,1  DN100) má svůj odvod, který bude vedený po vnitřní zdi 
v opláštění. Svody budou vedeny z části vnitřními instalačními jádry a z části staženy 
po fasádě objektu. Vnitřní dešťové potrubí bude opatřeno akustickou izolací. Tyto 
budou napojeny do svodného dešťového potrubí, které veškeré dešťové vody svádí 
do společné šachty Š1, která bude napojena do veřejné kanalizace. 

Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 200 je 1 %, DN 150 2 %. Spojování 
kanalizačního potrubí se provádí pomocí gumových kroužků vsazených do trubkového 
hrdla. 

IO.05 – Přípojka NN 
Napojení objektu bude řešit ČEZ DISTRIBUCE samostatnou dokumentací. Vnitřní 

instalace bude napojena z přípojkové skříně, do hlavního rozvaděče RH, umístěného 
na chodbě 1. NP. 

IO.06 – Přípojka teplovodu 
Objekt bude připojen na centrální zásobování teplem (CZT) prostřednictvím 

teplovodní přípojky, která bude řešena jako samostatná investice firmy Oltherm & TD 
Olomouc a.s. 

V objektu bude instalována tlakově nezávislá horkovodní předávací stanice. Návrh 
je proveden v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami. Jde především 
o zákon č.406/2000 Sb. a zákon č. 458/2000 Sb. 

IO.07 – Terénní a sadové úpravy 
Závěrem výstavby bude provedení finálních úprav okolí bytového domu, kdy bude 

urovnána vrchní pláň a provedeno doplnění ornice. Následně budou dle arch. návrhu 
vysazeny keře a stromy vhodné pro městskou zástavbu. Při rozmisťování okrasných 
dřevin bylo pamatováno na ochranná pásma přípojek a rozvodů. 
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4 INFORMACE O STAVENIŠTI 

4.1 Popis staveniště 

Investičním záměrem stavebníka je vybudovat novostavbu 7patrového bytového 
domu s komerčními prostory v přízemí a parkovacími stáními v podzemním podlaží. 
Výstavbou tohoto objektu dojde ke zhodnocení stavebního pozemku v prostorově 
zajímavé lokalitě. 

Dotčený pozemek má rovinný charakter a leží mírně pod úrovní nivelity ulice 
Nezvalovy. Nedaleko stavby se nachází rameno řeky Moravy, které nijak neomezuje 
plánovanou výstavbu. Na stavebních pozemcích (č. p. 1148/2, st. 2200, 959/32) 
se v současné době nachází částečně zpevněná pochůzí plocha, objekt prodejny 
zahradní techniky a skladovací objekt. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
Před zahájením bouracích prací bude celý pozemek oplocen plotovými dílci a následně 
provedeny veškeré bourací práce stávajících objekty, pěší komunikace a zeleně. 
Následně bude proveden návoz a rozmístění vybavení staveniště dle PD. 

Přívod vody 
Zajištění vody pro zařízení staveniště a stavbu samotnou se předpokládá 

vybudování přípojky s vystrojenou vodoměrnou šachtou a napojením na stávající 
vodovodní řad procházející v ul. Nezvalova. 

Zásobování elektrickou energií 
Zásobování elektrickou energií pro účely výstavby bude zajištěno na základě 

žádosti o připojení z distribuční sítě společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s. 

4.2 Zabezpečení staveniště 

Staveniště bude po celém obvodu obehnáno plotovými mobilními dílci Optimal 
(3500Zn) o výšce 1,8 m osazenými do betonových nosných patek VRA. Dílce budou 
dodatečně zaslepeny plachtou z důvodu pohybu chodců okolo stavby. Pro potřeby 
zařízení staveniště bude využit volný prostor na pozemku investora rozšířený 
o budoucí parkovací stání, které jsou majetkem města, a proto zde bude vytvořen 
zábor. Jako vjezd bude sloužit uzamykatelná brána umístěná v jižní části pozemku, 
která jako jediná sousedí s městskou komunikací, a bude zpevněna betonovými 
panely.  

Zaměstnanci budou při příchodu na staveniště procházet terminálem s čipovou 
kartou, veškerá vozidla se budou při příjezdu hlásit na vrátnici. Staveništní komunikace 
bude zpevněna zhutněným stěrkovým násypem. Buňky sloužící jako zázemí 
pro zaměstnance budou uzamykatelné a bude určena osoba fungující jako skladník, 
která bude mít na starosti evidenci a kontrolu skladu s drobným materiálem a nářadím. 

5 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

5.1 Přístup na stavební pozemek  

Po dobu výstavby je přístup veden po stávající komunikaci v ulici Nezvalova, 
která je přivedena až na jeho hranici. Vjezd vozidel stavby na staveniště je odbočením 
z místní komunikace v ul. Nezvalova. 
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Na oplocení v okolí brány budou mimo informací o stavbě, investorovi a firmě 
provádějící stavbu, také cedule oznamující: Zákaz vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám, Vstup pouze s OOPP, Místo s rizikem zásahu el. proudem, padajícími 
předměty nebo pádu do hloubky, Zákaz pohybu motorových vozidel rychlostí vyšší 

jak 10 km/h, Zákaz kouření a vstupu pod vlivem omamných látek. Před výjezdem 
ze stavby bude na každou stranu komunikace umístěna dopravní cedule: Pozor výjezd 
vozidel stavby a Zákaz vstupu chodcům. 

5.2 Přístupové trasy  

Budou vedeny tak, aby se maximálně omezil průjezd obytnými částmi, to znamená 
příjezd a odjezd po komunikacích v ul. Nezvalova. 

Zařízení staveniště bude situováno v prostoru staveniště parcela č. 59/32 a 959/7. 

6 DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Za veškeré odpady ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře 
odpovídá zhotovitel. Tzn. za nakládání s těmito odpady, jejich třídění (ukládání 
do nádob pro ně určených s popisem), evidenci a bezpečné zneškodnění, odstranění 
nebo uložení pomocí oprávněných osob. S odpady bude nakládáno v souladu 
s platnou legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak bude dodrženo 
ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod.  

V případě nebezpečných odpadů (např. azbest apod.) bude postupováno v souladu 
s právními předpisy, předepsanými technologickými postupy a bude dbáno specifik 
vyplývajících z práce s těmito nebezpečnými látkami.  

Předpokládané odpady, které vzniknou během výstavby: 

Tab. 6–1 Tabulka odpadů [1] 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 

„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

 

Obr. 5-1 Bezpečnostní tabule [2] 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, násypů, šablon 

krytiny a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
N 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

7 Seznam obrázk ů, tabulek a použité literatury 

Seznam tabulek: 
Tab. 6–1 Tabulka odpadů [1] ...................................................................................... 20 

Seznam obrázků: 
Obr. 5-1 Bezpečnostní tabule [2] ................................................................................ 20 

Použité zdroje a literatura: 
Zapůjčená dokumentace od firmy ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 

[1] Katalog odpadů [online].[cit. 2015-10-11] Dostupné z: 
http://www.envigroup.cz/www/podnikova-ekologie/katalog-odpadu/katalog-odpadu-
17.html 

[2] Bezpečnostní tabule [online].[cit. 2015-10-11] Dostupné z: 
http://www.safetyshop.cz/data/products/00933_ryn9oukr 

 Mobilní ploty [online].[cit. 2015-10-11] Dostupné z: 
http://www.mobilniploty.cz/cz/mobilni-oploceni/plotove-dilce/optimal-(3500-zn) 
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1 CHARAKTER STAVENIŠT Ě 

Navržený objekt bytového domu má přibližně obdélníkový půdorys, orientovaný 
podélnou osou sever - jih. Vstup k bytovým jednotkám je veden z chodníku na jižní 
straně budovy od ulice Nezvalova. Komerční prostory v 1. NP mají samostatné vstupy 
z úrovně chodníku ze západní strany objektu.  

Objekt bude opatřen jedním centrálním schodištěm s výtahem. Do domu bude 
umožněn bezbariérový vstup a výtah umožňující vertikální přesun osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Výtah bude elektrický trakční bez strojovny a bude 
vyhovovat vybavením a nosností požadavku na přepravu osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle platné vyhlášky č. 369 z roku 2001 - Zásadní požadavky 
na stavebně technické řešení. 

Dispoziční řešení objektu a použití určitých řad sloupů pro konstrukční řešení 
vyvolává poměrně hluboké dispozice – to má přímý vliv na velikosti okenních otvorů 
použitých pro osvětlení a proslunění bytů. Okna budou plastová – barva zvenku hnědá, 
zevnitř bílá. 

Dům bude provedeno zastřešení plochou střechou. Horní 7. NP je odskočeno tak, 
že část střechy nad 6. NP zároveň tvoří terasu pro byt umístěný v 7. nadzemním 
podlaží. Tato bude z části zelená - tl. substrátu pro střešní zahrady tl. 200 mm. 

Stavební pozemek (parcela číslo 1148/2, st. 2200, 959/36) je rovinného charakteru, 
výškově leží mírně pod úrovní nivelety ulice Nezvalova. V současné době se na něm 
nachází částečné zpevněná pochůzí plocha, objekt zahradní techniky a skladovací 
objekt. Před zahájením samotné výstavby hlavního objektu bude provedena demolice 
stávajících jednopodlažních objektů, odstranění vzrostlé zeleně a stávajícího oplocení. 

2 POLOHA STAVBY 

Pozemek se nachází v centru města Olomouce na ulici Nezvalova 2a. V okolí 
protéká rameno řeky Moravy, které nijak neomezuje přístup ke staveništi. Jako hlavní 
cesta pro přísun materiálů a vybavení stavby bude po domluvě s dotčenými orgány 
použita ulice Vejdovského, aby došlo co k nejmenšímu rušení obyvatel v okolních 
panelových domech. 

 
Obr. 2-1 Širší vztahy – ulice Nezvalova 2a [2] 
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Obr. 2-2 Letecká fotka polohy stavby [1] 

3 PŘÍSTUPOVÉ CESTY K OBJEKTU 

I přes umístění stavby v centru města nejsou po cestě na páteřních komunikacích 
sloužících pro zásobování stavby žádné překážky a komplikace ztěžující koordinaci 
a manipulaci s materiálem. 

Stavebniny DEK 
- Doprava zdících prvků, překladů, drobného stav. materiálu, omítkovin atd. 
– Vzdálenost 3 km, doba cca 6 - 10 min 
- Adresa: Pavelkova 1190/10a, 779 00 Olomouc 

ZAPA beton 
- doprava čerstvé betonové směsi 
– vzdálenost 4,3 km, doba cca 6 - 10 min 
- Adresa: Přerovská 621, 779 00 Olomouc - Holice 

 

Obr. 3-1 Dopravní trasa pro dopravu stav. materiálu [3] 
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Obr. 3-2 Trasa dopravy betonové směsi [4] 

IP Systém, a.s. 
- doprava betonářské výztuže, armokošů 
– vzdálenost 3,2 km, doba cca 6 - 10 min 
- Adresa: U panelárny 573/3, 779 00 Olomouc - Bělidla 

 
Obr. 3-3 Trasa dopravy betonářské výztuže [5] 
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4 SITUACE STAVBY 

Umístění objektu na pozemku je řešeno ve výkresu „Koordinační situace“, kde jsou 
blíže rozkresleny návaznosti na okolní komunikace, přípojky, parkovací stání a vjezd 
do podzemních garáží. 

5 KRITICKÁ MÍSTA 

Vzhledem k absenci prefabrikovaných prvků se výrazně omezila možnost výskytu 
míst s omezenou možností průjezdu. Materiál, stroje a vybavení staveniště budou 
dopraveny nákladními automobily, tahači s přívěsy a nákladními automobily 
s valníkem. Žádný z těchto druhů dopravních prostředků by neměl být po cestě 
omezen, pokud nedojde ke změně trasy z důvodu opravy místních komunikací. 

Délka vzorové soupravy pro dopravu materiálu 12,35 m. 

 
Obr. 5–1 Průjezd trasy tř. Kosmonautů – Vejdovského – Nezvalova [6] 

 
Obr. 5-2 Průjezd trasy tř. Kosmonautů – Březinova – Nezvalova [6] 
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6 PŘÍLOHY 

- Výkres č. 1 - Koordinační situace 1:250 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Základní informace o stavbě 

Název:    Bytový dům Olomouc, ul. Nezvalova 
Druh stavby:   novostavba 
Místo stavby:   k.ú. Olomouc - Hodolany, č. p. 1148/2, st. 2200, 959/32, 

     959/7, 624/15, 624/14 
Účel výstavby:   bytová výstavba určená k trvalému bydlení,  

     komerční prostory 

Stavebník (investor): 
Název:   Forega s.r.o. 
Sídlo:   Nezvalova 1168/2a, 772 00 Olomouc – Hodolany  
IČO:   62305867 
Zastoupení:   Ing. Zdeněk Hrbáček 

Generální projektant: 
Název:   ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 
Sídlo:   Tylova 4, 772 00 Olomouc 
IČO:   25849280 
DIČ:   CZ25849280 
tel.:    585 206 082 
e-mail:    alfaprojekt@alfaprojekt.com 

Zhotovitel: 
Název:   EUROGEMA CZ, a.s. 
Sídlo:    Blanická 19, 77200 Olomouc 
IČO:   26801001 
DIČ:   CZ26801001 
e-mail:   eurogema@eurogema.cz 

1.2. Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha:    1394,2 m2 
Obestavěný prostor:   27471 m3 
Plánované zahájení prací:   3/2015 
Plánované ukončení prací:  5/2016 
Předpokládané náklady na výstavbu: 150 mil. Kč 

1.3. Dělení stavby na stavební objekty 

POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 
 SO 01 – Bytový dům 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 IO 01 – Příprava území 
 IO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 
 IO 03 – Přípojka vody 
 IO 04 – Přípojka kanalizace 
 IO 05 – Přípojka NN (dodávka ČEZ) 
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 IO 06 – Přípojka teplovodu 
 IO 07 – Venkovní osvětlení 
 IO 08 – Terénní a sadové úpravy 
 IO 09 – Drobné objekty 

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Podrobný rozpis stavebních objektů a informace o nich je uveden v kapitole 
„TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKT“. 

3 INFORMACE O STAVENIŠTI 

Popis staveniště, jeho vybavení a připojení ke zdrojům energie a vody je uveden 
v kapitole „TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKT“. 

4 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
STAVEBNÍHO OBJEKTU SO.01 – BYTOVÝ D ŮM 

4.1. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

4.1.1 Demolice stávajících objektů 

Před zahájením samotné výstavby dojde k demolici přízemních objektů prodejny 
a skladu spolu se stávajícími zpevněnými pochůzími plochami. Bourací práce budou 
prováděny strojně a to pásovým rypadlem CATERPILLAR M 320 E s demoličními 
nůžkami. Strojník provede v možné míře roztřídění materiálu na dřevo, železný odpad 
a zbylou stavební suť (betonové prvky). Na staveniště bude dopravena recyklační 
sestava RUBBLE MASTER RM70GO. Nakládání vybourané suti jak do drtičky 
tak následně na nákladní vozy zajistí rypadlo-nakladač Volvo BL71B. Rozdrcený 
betonový recyklát bude poté odvezen na skládku. Vykácen bude také porost pozemku, 
který tvoří několik keřů menších stromů do průměru 10 cm. Tento vzniklý odpad bude 
odvezen na sběrná střediska města Olomouce.  

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- obhlídka staveniště, rozvržení postupu bouracích prací, kontrola strojních 

průkazů 

Mezioperační 
- kontrola třídění materiálů, kontrola postupu bouraní konstrukcí, ochrana 

před pádem břemene z výšky 

Výstupní 
- kontrola vytříděného materiálu, kompletnost odklizení zbouraných konstrukcí 
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Pracovní četa: 

- 2x strojník (platný průkaz strojníka) 
- 2x řidič nákladního automobilu (platný ŘP sk. C) 
- 1x vedoucí čety – pomocný pracovník 
- 1x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

2. 3. – 17. 3. 2015 

Použitá mechanizace: 

- rypadlo CATERPILLAR M 320 E 
- drtič RUBBLE MASTER RM70GO 
- rypadlo-nakladač Volvo BL71B 
- nákladní automobil Tatra 815 

Vzniklé odpady: 

- betonový recyklát, štěrk, dřevo, cihly, plech, železo, znehodnocená zemina 

4.1.2 Vytýčení stavby 

Geodetická firma provede kontrolu projektové dokumentace a výpočet souřadnic 
vytyčovacích bodů. S přesností do 5 mm budou tyto body na pozemku vytýčeny – 
dřevěný hranol se zatlučeným hřebíkem označeným reflexní barvou. Za použití 
digitálního teodolitu ET 02 bude provedeno polohové a výškové zajištění stavby 
na lavičky. Protože vytýčené body budou během výkopových prací zničeny, polohu 
stavby bude možno obnovit z těchto laviček. 

Konstrukce lavičky bude tvořena vodorovným prknem pevně přitlučeným ke dvěma 
kolíkům. Provedení bude dohlédnuto na kvalitní provedení, aby vydržely do vytvoření 
základové železobetonové desky. Jejich umístění bude nejméně 1,5 m od okraje 
budoucího výkopu, aby nedošlo v průběhu prací k jejich poškození nebo posunu. 
Vytýčení se provede nejdříve „nahrubo“ pro sejmutí ornice, následně pro výkopové 
práce pro podzemní podlaží a základy a na závěr přesně nastřelovacím hřebíkem 
do základové konstrukce. 

Použité materiály: 

- stavební dřevo – hranoly, fošny 
- hřebíky, reflexní sprej, vápno 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola PD, kontrola měřících přístrojů 

Mezioperační 
- správné postavení měřícího přístroje, kontrola osazení vytýčených bodů 

a laviček 
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Výstupní 
- závěrečná kontrola vytýčení oproti PD 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety - geodet 
- 1x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

- 25. 3. 2015 

Použité pomůcky: 

- teodolit ET 02 
- nivelační lať, kladivo, reflexní sprej, motorová pila 

4.1.3 Sejmutí ornice 

V místě budoucí stavby vytýčené geodety bude sejmuta za pomoci rypadlo-
nakladač e Volvo BL71B s objemem přední lopaty 1 m3 vrstva ornice silná 250 mm. 
Zemina vytěžená v místech dotčených demoličními pracemi bude odvezena k recyklaci 
a roztřídění do střediska RESTA s.r.o. Ornice bude naložena na nákladní automobily 
Tatra 815 a odvezena na skládku. Postup prací bude probíhat od vjezdu z jižní strany 
směrem na sever. Podrobněji je pohyb znázorněn ve schématu pojezdu stroje. 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola vytýčení plochy pro sejmutí ornice, vymezení prostor s čistou ornicí, 

kontrola průkazu strojníka 

Mezioperační 
- hloubka sejmutí ornice, kvalita vytěžené zeminy, sejmutá plocha 

Výstupní 
- přeměření plochy sejmuté ornice, mocnost sejmuté ornice 

Pracovní četa: 

- 1x strojník (platný průkaz strojníka) 
- 2x řidič nákladního automobilu (platný ŘP sk. C) 

Časová rozvaha:  

23. 3. 2015 – 26. 3. 2015 

Použité mechanismy: 

- rypadlo-nakladač Volvo BL71B 
- nákladní automobil Tatra 815 

  



 

35 

4.1.4 Hloubení jámy pro podzemní podlaží 

Dvěma pásovými rypadly CATERPILLAR M 320 E s objemem lžíce 1,3 m3 bude 
provedeno vyhloubení jámy pro podzemní garážová stání. Práce budou zahájeny 
ze severní strany od ulice Nezvalova, kde dojde k vytvoření nájezdu pro pohyb strojů. 
Vytěžená zemina bude naložena na nákladní automobily Tatra 815 a odvážena 
na skládku. V průběhu hloubení bude počítáno s výskytem spodní vody, proto budou 
postupně vytvořeny 4 studny, do nichž se vyspáduje základová spára. Z těch bude 
průběžně odčerpávána spodní a srážková voda. Zajištění stěn výkopu bude provedeno 
ze tří stran (S, SV, JZ) záporovým pažením. To se skládá ze svislých prvků – pažnic 
a vodorovných – pažin. Pažnice tvoří ocelové profily HEB, které budou osazeny do vrtů 
a pata zasypána štěrkem. Jako pažiny se použijí dřevěné hranoly. Pažení bude 
zřízeno zasouváním pažin za pásnici zápor se zpětným zásypem za pažiny pro aktivaci 
konstrukce postupně s těžením zeminy z jámy. Pažnice budou osazeny do vrtu 
průměru 600 mm. Vytvořené pažení bude následně zajištěno záporovými kotvami.  

Na jižní straně bude vytvořeno svahování v poměru stran 1:1,1. Základová spára 
bude tvořena dvěma úrovněmi, mezi kterými bude provedeno opět svahování. 
Součástí výkopu hlavní jámy bude jáma pro základ budoucí výtahové šachty.  

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola vytýčení výkopů, kontrola průkazů strojníka, kontrola PD 

Mezioperační 
- kontrola osazování profilů HEB a provádění záporového pažení, kontrola 

provedení nájezdu do výkopu, provedení záporových kotev 

Výstupní 
- kontrola provedení záporového pažení a kotev, hloubka výkopu, vyspádování 

zákl. spáry do studen, odčerpávání vody, rozměry výkopů, rovinnost základové 
spáry, kontrola svahování 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – obsluha vrtné soupravy 
- 2x strojník (platný průkaz strojníka) 
- 4x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz sk. C) 
- 2x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

26. – 3. 4. 2015 

Použité mechanismy: 

- vrtná souprava Soilmec PSM 980 
- kolové rypadlo CATERPILLAR M 320 E 
- nákladní automobil Tatra 815 
- rypadlo-nakladač Volvo BL71B 
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4.1.5 Hloubení a betonáž pilot 

Po začistění základové spáry budou provedeny vrty hlubinných pilot CFA bez 
pažení s rozmístěním dle projektové dokumentace a vytýčení geodety. Průměry pilot 
jsou 1100 mm a 900 mm do hloubky 4 - 5 m a budou zřízeny pomocí vrtné soupravy 
Casagrande B180 HD. Zemina hromadící u vývrtu bude průběžně odebírána smykem 
řízeným nakladačem Bobcat S100 na nákladní automobily a odvezena na skládku. 
Při dosažení požadované hloubky začneme pod stálým tlakem stacionárním čerpadlem 
betonu Putzmeister BSA 1005D Compact čerpat betonovou směs skrz vrtnou soupravu 
na dno piloty a za pomalého otáčení vytahujeme vrták. Doprava směsi bude zajištěna 
autodomíchávači SCHWING AM 9 C z nedaleké výrobny betonové směsi ZAPA, a.s.. 
V průběhu bude operátor kontrolovat stálý tlak betonu a otáčky soupravy. 
Po dokončení betonáže vrtu budou osazeny do čerstvého betonu vyztužovací 
armokoše pomocí mobilního jeřábu Liebherr LTM 1050-3.1. Na armokoších budou 
osazeny kruhové distanční podložky zajišťující polohu ve vrtu. Geodetická firma 
provede kontrolu výškového a směrového uložení výztuže pomocí nivelačního 
přístroje. Pruty armokoše budou vytaženy nad zhlaví piloty, aby bylo možné provázat 
výztuž základové vany a sloupů. Vyčnívající výztuž bude osazena ochrannými 
plastovými kloboučky pro zamezení případných úrazů a na zhlaví piloty bude položena 
kari síť, aby bylo zamezeno případnému šlápnutí do betonu.  

Použité materiály: 

- beton C 30/37 XC1 
- výztuž  - hlavní ø 14 - 16 mm 10 505® 
-   - ovinutí ø 8 mm 10 505® 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola PD a vytýčení polohy pilot, kontrola průkazu strojníka, kvality 

a množství výztuže 

Mezioperační 
- kontrola dopravované betonové směsi, průběhu vrtacích prací, osazení 

armokošů, čerpání betononu  

Výstupní 
- kontrola zhlaví piloty, přesahu výztuže nad úroveň zhlaví, polohové rozmístění 

pilot dle PD, pevnostní zkoušky betonu 

Pracovní četa: 

- 1x obsluha vrtné soupravy (platný strojnický průkaz) 
- 1x strojník (platný strojnický průkaz) 
- 1x jeřábník (platný strojnický průkaz) 
- 1x řidič nákladního automobilu 
- 2x řidič autodomíchávače 
- 2x vazač břemen 
- 4x pomocný pracovník 
- 1x vedoucí čety - betonář 
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Časová rozvaha: 

2. 4. – 20. 4. 2015 

Použité mechanismy: 

- mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 
- autodomíchávač SCHWING AM 9 C 
- stacionární čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D Compact 
- nákladní automobil Tatra 815 
- smykem řízený nakladač Bobcat S 530 
- vrtná souprava Casagrande B180 HD 

4.1.6 Provedení „bílé vany“ – vodostavební beton 

Na upravené základové spáře bude proveden podkladní beton tl. 100 mm 
s přesahem 150 mm na každou stranu než bude šířka budoucí základové vany. 
Po vytvrdnutí bude provedeno bednění okrajů základové desky a rozložení sítí kari 
ve dvou vrstvách s přesahy 500 mm. Mezi vrstvy bude umístěn distanční žebřík 
zajišťující požadovanou polohu výztuže. Dále budou rozestaveny sítě kari pro budoucí 
stěny do výšky cca 1 m. Betonáž základové desky budeme provádět za pomoci 
autočerpadla PUTZMEISTER M 38-5. Pracovníci budou pomocí hrabel a lopat nahrubo 
rozprostírat čerstvou betonovou směs. Rovinnost bude kontrolována rotačním 
laserovým nivelačním přístrojem a latí v odstupech cca 2 m. Nevyhovující místa budou 
doplněna/odebrána a následně plocha čerstvého betonu zhutněna vibrační lištou 
ENAR QZE + 3m lať. Pracovníci se nesmí pohybovat po výztuži, aby nedošlo k její 
deformaci, proto budou zřízeny pochůzí lávky z fošen nebo systémových prvků. Povrch 
betonové konstrukce bude nutno ošetřovat kropením, aby byl omezen vznik trhlin 
na minimum a tím dodrženy požadavky na vlastnosti vodotěsného betonu. 

Po technologické pauze tvrdnutí základové desky budeme pokračovat zřízením 
jedné strany bednění, na to budou použity systémové bednící dílce PERI. Bude 
proveden odbedňovací nástřik s tím, že nejdříve budou vysokotlakým čističem omyty 
nečistoty na vnitřní straně bednění a konstrukce se nechá vyschnout a následně 
pomocí ruční pumpy budeme provádět nástřik odbedňovacím lakem. Lak musí být 
nanesen v celé ploše a dostatečném množství. Budou vyztuženy stěny sítěmi KARI 
o průměru 8 mm a na místech sloupů, kde zůstala výztuž již z pilot, budou osazeny 
předpřipravené armokoše a vzájemně spojeny vázacím drátem. Budou rozmístěny 
opět distanční podložky a v místech pracovní spáry těsnící plech BK s elastickou 
vrstvou, který zajistí těsnost spáry před stojatou i tlakovou vodou. Bude zřízena druhá 
strana bednění. Betonáž stěn budeme provádět znovu pomocí autočerpadla 
PUTZMEISTER M 38-5 ve vrstvách o tloušťce cca 300 mm, pracovníci budou 
průběžně směs hutnit ponornými vibrátory Perles CMP po dobu nutnou s ohledem 
na hustotu čerstvého betonu. 

Použité materiály: 

- beton: - C 12/15 XC1 – podkladní beton 
       - C 25/30 XC1 - deska 
       - C 30/37 XC1 – sloupy 
- ocel:    - ø 10 – 12 mm - hlavní výztuž 
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        - ø 8 mm – třmínky 
        - ø 8 mm - KARI sítě 
- bednící systémové dílce PERI + příslušenství (spojky, tyče, odbedňovací nástřik) 
- stavební řezivo – hranoly, fošny 
- vnější těsnící plech BK s elastickou vrstvou 
- vazací drát, distanční žebříky a podložky 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola odčerpání spodní vody, začištění základové spáry, množství a druh 

výztuže, kontrola PD 

Mezioperační 
- kontrola dodané betonové směsí, mocnost a zhutnění podkladního betonu, 

rozmístění výztuže a dist. podložek desky, kontrola zhutnění desky, ošetřování 
betonu, těsností a rozměru bednění dle PD, kontrola opatření bednění 
ochranným nástřikem, provázání výztuže, hutnění stěn, osazení těsnícího pásu 

Výstupní 
- pevnost výsledného betonu, možný výskyt hnízd, výskyt prasklin, rozměr dle 

PD, přesah výztuže nad konstrukci 

Pracovní četa: 

Oceláři: 
- 1x vedoucí čety – ocelář 
- 1x – ocelář 
- 4x pomocný pracovník 

Betonáři: 
- 1x vedoucí čety – betonář 
- 1x betonář 
- 4x pomocný pracovník 

- 1x obsluha autočerpadla 
- 3x řidič autodomíchávače 
- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

25. 4. – 25. 5. 2015 

Použité mechanismy a nářadí: 

- autočerpadlo PUTZMEISTER M 38-5 
- autodomíchávač SCHWING AM 9 C 
- vibrační lišta ENAR QZE 
- ponorný vibrátor Perles CMP 
- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 
- aku vrtačka HILTI SFH 14-A, motorová pila, vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
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4.1.7 Bednění stropu 1PP 

Prvním krokem bude rozestavění podpůrných stojek s univerzálními trojnožkami a to 
tak, že do stojky bude vsazena křížová nebo přímá hlava a zajistíme (klapkou). Pokud 
hlava nemá klapku, bude zajištěna čepem se závlačkou. Vzdálenost mezi deskou 
hlavice a vyrážecím klínem musí být 6 cm. Tato stojku s křížovou hlavou bude 
postavena na rovný, čistý, únosný podklad a zajištěna trojnožkou (stavěcí pomůcka) 
a rozmístěna dle výkresové dokumentace. Pomocí nivelace bude určena výška horní 
plochy spouštěcí hlavice. Ta by měla být ve výšce spodní hrany primárních nosníků. 
To provedeme vyšroubováním podpěry.  

Následuje uložení primárních a sekundárních nosníků dle výkresu bednění. Nosníky 
budou uloženy pomocí montážní vidlice. Na tuto práci bude zapotřebí vždy minimálně 
dvou pracovníků. Je nutné dodržet minimální přesahy přes stojky, tj. min. 0,2 m. 
Sekundární nosníky musí být umístěny i v místech, kde by spojení desek nevycházelo 
na nosník, zde budeme provádět zdvojení nosníku. Maximální vzdálenost mezi 
podpěrami (včetně již instalovaných) je 1,5 m. Na mezipodpěry bude namontována 
přímá hlavice 24S a pomocí integrovaného třmene bude zajištěna. Takto smontovaný 
komplet bude poté podsunut pod primární nosníky a zajištěna. 

Na závěr bude proveden nástřik odbedňovacím lakem. Ten musí být nanesen v celé 
ploše a dostatečném množství. Na bednění by se dále nemělo šlapat ve znečištěné 
obuvi. 

Součástí bednících prací bude také montáž ochrany proti pádu. Kolem celé 
konstrukce bude vytvořeno ochranné zábradlí. To je vytvořeno pomocí PERI sloupků 
typu S a T. Ze stran, kde se budou nacházet stěny, budou použity sloupky typu T. 
Ze strany volného prostoru bude na konstrukci upevněno zábradlí typu S. Mezi sloupky 
budou vloženy desky, které se přichytí AKU šroubovákem pomocí vrutů. 

Použité materiály: 

- systémové bednění PERI MULTIFLEX + příslušenství 
- systémové zábradlí PERI 
- stavební řezivo – hranoly, fošny, latě 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola čistoty a nepoškozenosti bednících prvků, čistoty pracoviště, kontrola 

PD 

Mezioperační 
- kontrola rozmístění stojek, sloupků, nosníku a záklopu, kontrola opatření 

bednění odbedňovacím nástřikem 

Výstupní 
- kontrola správného zajištění stojek a padacích hlav, kontrola výškového 

osazení, těsnosti bednění 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí pracovník – tesař, betonář 
- 3x – tesař, betonář 
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- 4x pomocný pracovník 
- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

- 25. – 11. 6. 2015 

Použité mechanismy a nářadí: 

- rotační nivelační přístroj GeoFennel FAL24HV, nivelační lať 
- motorová pila, vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 

4.1.8 Armování a betonáž stropu 1PP 

Armování 
Distanční podložky budou umístěny na plochu bednění kolmo na hlavní výztuž. 

Jejich množství a rozmístění bude dle projektové dokumentace. Plošné vyztužení 
desek bude provedeno ze sítí kari tl. 8 mm. Trámy budou vyztuženy již předvázanými 
armokoši. Jednotlivé výztuže bude mezi sebou svázána pomocí armovacích kleští 
a vázacího drátu. Na ploše musí být vytvořeny pochůzí lávky z prken, aby nedošlo 
k deformaci výztuže vlivem lokálního zatížení od pohybu pracovníků. 

Betonáž  
Betonáž bude probíhat pomocí automobilového čerpadla čerstvého betonu 

s dosahem 45 m, které budou zásobovat autodomíchávače SCHWING AM 9 C 
o objemu bubnu 9 m3. Konstrukce musí být zatěžována rovnoměrně, proto budeme 
provádět betonáž v pásech. Čerstvý beton by neměl padat z výšky větší jak 1,5m, 
aby nedocházelo k rozmísení směsi a následnému snížení celkové pevnosti betonu. 
Načerpaný beton budeme rozprostírat a srovnávat pomocí hrabel a lopat na výšku 
zhruba o 5 mm vyšší než je požadovaná výška konstrukce. Rovinnost betonové 
konstrukce se bude kontrolovat pomocí rotačního laseru BOSCH a nivelační lati po cca 
2 m úsecích. Nevyhovující místa budou odebrána/doplněna. Takto upravenou desku 
bude třeba zhutnit. Na to bude použita plovoucí vibrační lištu ENAR QZE s třímetrovou 
latí. 

Použité materiály: 

- beton: - C 25/30 XC1 - deska 
        - C 30/37 XC1 – sloupy 
- ocel:   - ø 10 – 12 mm - hlavní výztuž 
        - ø 8 mm – třmínky 
        - ø 8 mm - KARI sítě 
- bednící systémové dílce PERI + příslušenství (spojky, tyče, odbedňovací nástřik) 
- stavební řezivo – hranoly, fošny 
- vnější těsnící plech BK s elastickou vrstvou 
- vázací drát, distanční žebříky a podložky 
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Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola provedení bednění – těsnost, rovinnost, ochranný nástřik, kontrola PD, 

kontrola dodaného typu a množství výztuže 

Mezioperační 
- kontrola dodané betonové směsí, mocnost a zhutnění podkladního betonu, 

rozmístění výztuže a distančních podložek desky, kontrola zhutnění desky, 
provázání výztuže 

Výstupní 
- kontrola ošetřování betonu, možného výskytu hnízd, rovinnost výsledné 

konstrukce, výskyt prasklin 

Pracovní četa: 

Oceláři: 
- 1x vedoucí čety – ocelář 
- 3x – ocelář 
- 4x pomocný pracovník 

Betonáři: 
- 1x vedoucí čety – betonář 
- 3x betonář 
- 4x pomocný pracovník 

- 1x obsluha autočerpadla 
- 3x řidič autodomíchávače 
- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

27. 5. – 4. 6. 2015 

Použité mechanismy a nářadí: 

- autočerpadlo PUTZMEISTER M 38-5 
- autodomíchávač SCHWING AM 9 C 
- vibrační lišta ENAR QZE 
- ponorný vibrátor Perles CMP 
- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 

4.1.9 Odbednění stropu 1PP 

Odbedn ění 
Po dodržení technologické přestávky 2 dní může začít částečné odbedňování. 

Budou odstraněny veškeré mezipodpěry pod celou plochou bednění. Z mezipodpěr 
budou odstraněny přidržovací hlavice a uloženy do bedny. Úderem kladiva na klín 
spouštěcí hlavice dojde k uvolnění a spuštění bednění. Za pomoci montážní vidlice 
budeme sklápět příčné nosníky a sundávat je dolů. Nosníky pod stykem desek budou 
ponechány na místě. Poté budeme postupně odstraňovat bednicí panely. Sklopením 
prvního příčného nosníku se nám uvolní konec panelu a ten vytáhneme. Takto budeme 
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postupovat po celé ploše bednění až do odstranění poslední bednicí desky. Nakonec 
budou odstraněny podélné nosníky. Uvolněním nastavovacího třmene budou povoleny 
stropní podpěry a odstraněny. Zároveň s podpěrou bude odstraněna také spouštěcí 
hlavici a opěrnou trojnožkou. Dle návrhu statika budou pod vybetonovanou konstrukci 
umístěny pomocné podpěry. Ty budou umístěny tak, aby co nejlépe přenášely 
zatížení. Na horní konec podpěry bude umístěno roznášecí prkno. Ošetřování 
kropením bude probíhat s takovou četností, jakou určí stavbyvedoucí v závislosti 
na počasí.  

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola dosažené pevnosti betonu, kontrola dle PD, vyznačení rozmístění 

podpor pro zrání betonu 

Mezioperační 
- kontrola postupu prací, očistění bednících kusů, ukládání do transportních košů 

Výstupní 
- kontrola výsledné kce, výskyt prasklin nebo hnízd, kontrola rovinnosti 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – tesař 
- 3x - tesař 
- 4x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

9. 6. – 11. 6. 2015 

4.1.10 Provedení obsypu okolo spodní stavby 

Okolí betonové vany bude po osazení plastových anglických dvorků dosypáno 
zeminou pomocí rypadlo-nakladačem Volvo BL71B a zhutněno vibrační deskou 
WACKER NEUSON DPU 7060RC.  

Použité materiály: 

- zemina vytěžená při hloubení stavební jámy 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola dokončení izolací proti vodě 

Mezioperační 
- kontrola zhutnění zeminy, rovinnost oproti okolnímu terénu 

Výstupní 
- kontrola zhutnění a množství zeminy vůči okolnímu terénu 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – obsluha vibrační desky 
- 1x strojník 
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- 1x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

26. 1. 2016 – 26. 6. 2015 

Použité mechanismy: 

- vibrační deska WACKER NEUSON DPU 7060RC  
- rypadlo-nakladač Volvo BL71B 

4.2. HRUBÁ HORNÍ STAVBA 

4.2.1 Bednění a betonáž sloupů a ztužujících stěn v 1. NP - 7. NP 

Budou použity systémové bednící dílce PERI, postup je obdobný jako u stěn 
podzemního podlaží. Sestavíme vnější stranu bednění a vyztužení sloupů provedeme 
osazením již předpřipravených armokošů z nosných prutů a třmínků, zdi budou 
vyztuženy sítěmi kari. Výztuž budeme provádět vázacím drátem s výztuží procházející 
z předchozího patra. Před namontováním bednících dílců budou rozmístěny distanční 
podložky zajišťující požadovanou krycí vrstvu betonu. Po zabednění bude provedena 
závěrečná kontrola těsnosti, kompletnosti bednění a opatření odbedňovacím 
nástřikem. Následná betonáž bude probíhat po vrstvách s průběžným vibrováním 
ponornými vibrátory. Po technologické přestávce bude provedeno odbednění, očistění 
a nachystání dílců na použití pro následující patra.  

Použité materiály: 

- beton: - C 25/30 XC1 – deska 
- ocel:   - ø 10 – 12 mm - hlavní výztuž 
        - ø 8 mm – třmínky 
        - ø 8 mm - KARI sítě 
- bednící systémové dílce PERI + příslušenství (spojky, tyče, odbedňovací nástřik) 
- stavební řezivo – hranoly, fošny 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola provedení předchozích prací, množství a druh výztuže, kontrola PD 

Mezioperační 
- kontrola dodané betonové směsí, mocnost a zhutnění podkladního betonu, 

rozmístění výztuže a distančních podložek desky, kontrola zhutnění desky, 
ošetřování betonu, těsností a rozměru bednění dle PD, kontrola opatření 
bednění ochranným nástřikem, provázání výztuže, hutnění stěn, očistění 
bednících prvků 

Výstupní 
- pevnost výsledného betonu, možný výskyt hnízd, výskyt prasklin, rozměr 

dle PD, přesah výztuže nad kci 
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Pracovní četa: 

Oceláři: 
- 1x vedoucí čety – ocelář 
- 1x – ocelář 
- 4x pomocný pracovník 

Betonáři: 
- 1x vedoucí čety – betonář 
- 1x betonář 
- 4x pomocný pracovník 

Tesaři 
- 1x vedoucí čety – tesař 
- 1x tesař 
- 4x pomocný pracovník 

- 1x obsluha autočerpadla 
- 3x řidič autodomíchávače 
- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

11. 6. 2015 – 11. 1. 2016 

Použité stroje: 

- autočerpadlo PUTZMEISTER M 38-5 
- autodomíchávač SCHWING AM 9 C 
- ponorný vibrátor Perles CMP 
- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 

4.2.2 Bednění a betonáž stropů v 1. NP – 7. NP 

Podpůrnou konstrukci pro monolitickou železobetonovou stropní desku bude tvořit 
systémového bednění PERI. Tloušťka stropů je 240 mm. Postup opět dle PD a TP jako 
v případě stropu nad 1PP. Veškeré bednící dílce musí být před použitím opatřeny 
odbedňovacím nástřikem a po odbednění očištěny, aby mohly být bezproblémově 
použity na další patra. Bližší informace o procesu jsou uvedeny v kapitole 
„TECHNOLOGICKÁ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÉHO SKELETU“ 

Použité materiály: 

- beton: - C 30/37 XC1 – sloupy, stěny 
- ocel:   - ø 10 – 12 mm - hlavní výztuž 
        - ø 8 mm – třmínky 
        - ø 8 mm - KARI sítě 
- bednící systémové dílce PERI + příslušenství (spojky, tyče, odbedňovací nástřik) 
- stavební řezivo – hranoly, fošny 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola provedení předchozích prací, množství a druh výztuže, kontrola PD 
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Mezioperační 
- kontrola dodané betonové směsí, mocnost a zhutnění podkladního betonu, 

rozmístění výztuže a distančních podložek desky, kontrola zhutnění desky, 
ošetřování betonu, těsností a rozměru bednění dle PD, kontrola opatření 
bednění ochranným nástřikem, provázání výztuže, očistění bednících prvků 

Výstupní 
- pevnost výsledného betonu, možný výskyt hnízd, výskyt prasklin, rozměr 

dle PD, přesah výztuže nad konstrukci 

Pracovní četa: 

Oceláři: 
- 1x vedoucí čety – ocelář 
- 3x – ocelář 
- x pomocný pracovník 

Betonáři: 
- 1x vedoucí čety – betonář 
- 3x betonář 
- 4x pomocný pracovník 

Tesaři 
- 1x vedoucí čety – tesař 
- 3x tesař 
- 4x pomocný pracovník 

- 1x obsluha autočerpadla 
- 3x řidič autodomíchávače 
- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

18. 6. 2015 – 23. 1. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- autočerpadlo PUTZMEISTER M 38-5 
- autodomíchávač SCHWING AM 9 C 
- ponorný vibrátor Perles CMP 
- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 

4.2.3 Vyzdívky obvodového pláště a vnitřních stěn 

Vytýčení hran a roh ů zdí 
Zdivo budeme vyzdívat na stropní konstrukci mezi sloupy a ztužujícími stěny, 

které určují polohu budoucích zdí tvořících obvodový plášť. Tím odpadá vytyčování 
rohů a bude provedeno pouze vytýčení budoucích otvorů. Vnitřní stěny budou vytýčeny 
odměřením od stávajících konstrukcí dle PD. Vedoucí čety kontroluje provedení 
podkladu a vytýčení otvorů, rohů a polohy vnitřních stěn.  
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Penetrační nát ěr 
Na betonový strop bude proveden nátěr penetračním asfaltovým přípravkem 

DEKPRIMER, na který budou následně ukládány asfaltové pásy natavením. Minimální 
přesah jednotlivých pásů je 100 mm. 

Zdění první výšky – cca 2,0 m 
Obvodový plášť a vnitřní dělící stěny budou vyzděny z keramických tvarovek 

POROTHERM 30 P+D a POROTHERM 30 P+D AKU, příčky pak z POROTHERM 
11,5 P+D. Na plných úsecích zdiva budou vyzděny nejdříve rohy na výšku 3 až 4 
vrstev. Je třeba dbát na vytýčení konstrukce. Přitom bude kontrolována svislost nároží 
pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výška jednotlivých vrstev 
bude kontrolována měřící latí. Poté bude napnuta v první spáře mezi oběma kraji 
úseku zednická šňůra a podle ní kladena a vyrovnána další část zdiva. Je třeba dbát 
na vazbu zdiva. Zakládání zdění bude prováděno na POROTHERM Profit tl. až 15 mm 
v nejnižším místě pro vyrovnání odchylek základových prahů. Styčné spáry 
se nemaltují, soudržnost bude zajišťovat při kladení na sraz zubový spoj. V dalších 
vrstvách budeme pokračovat na tenkou vrstvu zdící malty nanášenou na celou šířku 
prvku pomocí nanášecího válce POROTHERM. Gumovou paličkou a vodováhou 
budeme upravovat polohu cihel ve zdivu. Během vyzdívky budou osazeny ocelové 
zárubně na vyznačená místa dle PD. Bude provedena jejich stabilizace dřevěnými 
latěmi a pomocí hadicové vodováhy upravena výška budoucího prahu. Prahová spojka 
musí být chráněna proti prohnutí, aby nedošlo k deformaci zárubně. Práce budou 
prováděny ze země a následně z lešeňových koz s rozsahem 105-160 cm do výšky 
cca 2,0 m. 

Dozdívka ke stropní konstrukci – 3,5 m 
Pro provedení dozdívek ke stropní konstrukci pracovníci použijí hliníkové interiérové 

lešení ALFIX 80 s nástavcem o rozsahu pracovní výšky 2,29 - 3,7 m. Postup zdění 
bude stejný jako při provádění první výšky zdiva. Navíc zde přibude osazování 
nadokenních příp. nadedveřních překladů, které budou ukládány na těžký asfaltový 
pás. Sestava překladů viz půdorys. Při ukládání překladů bude postupováno podle 
předpisu výrobce překladu. Nejpodstatnější bude: správné sestavení, min. uložení, 
směr uložení kvůli výztuži překladu a potřebná nadezdívka nebo nadbetonávka 
u překladů, které nejsou samy o sobě únosné. Zdění bude prováděno 
na POROTHERM Profi. Stropní konstrukce bude ve výšce 3,5 m.  

Použité materiály: 

- zdící malta POROTHERM Profi 
- keramické tvarovky POROTHERM 300, 11,5 P+D a 300 P+D AKU 
- asfaltový pás BITAGIT 35 MINERAL 
- penetrační asfaltový nátěr DEKPRIMER 
- překlady POROTHERM KP 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola PD, dokončení předchozích prací, rovinnost podkladu, kvalita 

a neporušenost materiálů 
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Mezioperační 
- kontrola rovinnosti, vazby, vyplnění ložných spar, kontrola správného umístění 

otvorů ve vyzdívkách 

Výstupní 
- kontrola rovinnosti, provedení dle PD, vyplnění mezer mezi stropní konstrukcí 

a poslední řadou cihel PU montážní pěnou 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí pracovník – zedník 
- 2x – zedníci 
- 6x pomocní pracovníci 

(vždy sestava 2x vyučený zedník s praxí + 1x pomocný pracovník) 
- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

14. 7. 2015 – 19. 2. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 
- rotační nivelační přístroj GeoFennel FL 240 HV 
- stavební míchačka ATIKA BM 125 S 
- stavební výtah GEDA 300 Z 
- zednické nářadí, motorová pila, kolečka 
- stavební kozy, hliníkové lešení ALFIX 
- zednické nářadí 

4.2.4 Rozvody a instalace 

Páteřním místem pro vedení vody, topení a kanalizace jsou instalační šachty 
rozmístěné po půdoryse objektu. Veškeré instalace musí být vedeny tak, 
aby nevyčnívaly na povrch zdiva z drážky. 

Vodovod 
Rozvod vody bude veden drážkami ve stěnách trubkami z PVC spojovanými 

natavením, které budou obaleny pěnovou izolací (mirelon) pro zamezení tepelným 
ztrátám. V místě budoucích armatur budou osazeny záslepky, aby bylo možno provést 
tlakovou zkoušku systému.  

Studená voda 
Rozvod studené vody je navržen pro zásobování pitnou vodou pro komerce v 1. NP, 

byty a soukromý byt v 7. NP. Tento rozvod bude veden společně s teplou a cirkulační 
vodou. Zaizolován bude ve vytápěných prostorech tepelnou izolací mirelon tl. 9 mm, 
v nevytápěných prostorech bude potrubí vedeno v zaizolovaném kanálu. 

Teplá a cirkulační voda: 
Rozvod teplé vody je navržen pro komerci v 1. NP a byty. Soukromý byt v 7. NP 

není napojen na centrální přípravu TV. Tyto rozvody budou vedeny společně 
se studenou vodou. Zaizolován bude ve vytápěných prostorech tepelnou izolací 
Rockwool tl. 30 mm, v nevytápěných prostorech bude potrubí vedeno v zaizolovaném 
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kanálu. Rozvody cirkulační vody budou na patách osazeny termostatickými 
cirkulačními ventily, cirkulační čerpadlo bude umístěno v technické místnosti, 
před zásobníky TV. 

Každé napojení na tyto hlavní rozvody budou osazena vodoměrem na teplou 
a studenou vodu s výstupem na M-BUS. 

Použité materiály: 

- tepelná izolace Rockwool tl. 30 mm 
- tepelná izolace mirelon tl. 9 mm 
- PVC trubky PPR + doplňky a tvarovky 
- zdící malta POROTHERM Profi 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola předchozích prací, kontrola PD, množství a kvality dodaného materiálu 

Mezioperační 
- kontrola kvality jednotlivých spojů, kotvení do stěny, osazení v drážce  

Výstupní 
- tlaková zkouška těsnosti, kompletnost dle PD, zapravení drážek 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – instalatér 
- 4x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

26. 2. 2016 – 10. 6. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- Tuson POLY 02 Polyfuzní svářečka 
- nůžky na PVC trubky 42mm, nerez PROTECO 
- vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
- míchadlo MAKITA UT121 
- zednické nářadí 

Vytápění 
Zdrojem tepla bude teplovod vedený z nedaleké výměníkové stanice do technické 

místnosti. V této technické místnosti budou osazeny napojovací uzly pro jednotlivé 
okruhy a příprava TV. Technická místnost je popsána v samostatné části PS 01. 
Otopný systém bude rozdělen na dvě větve: okruh komercí a okruh bytů. Výpočtový 
otopný spád bude 70/50 °C. Potrubí společných rozvodů bude měděné. Potrubí 
v bytech a komercích bude plastové vícevrstvé. Potrubí bude vedené v podlaze, 
či drážce ve zdivu. Potrubí bude izolované tepelnou izolací. Při prostupu nosnou zdí 
či stropem povede v ocelové chráničce. Systém musí být v nejnižším místě odvodněn, 
v nejvyšším odvzdušněn. Jako otopná plocha budou osazeny deskové radiátory. 
Před prosklenými plochami budou osazeny podlahové konvektory. V koupelně bude 
osazen koupelnový registr. 
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Použité materiály: 

- měděné potrubí HETCU + tvarovky a kotvící prvky 
- zdící malta POROTHERM Profi 
- desková otopná tělesa Korado Radik 
- koupelnový registr Koralux linear 
- tepelná izolace mirelon tl. 9 mm 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola provedení předchozích prací, kontrola PD, kontrola množství a stavu 

dodaného materiálu 

Mezioperační 
- kontrola kvality spojů, osazení potrubí ve zdivu a podlaze 

Výstupní 
- kontrola těsnosti spojů, zapravení drážek rozvodů, izolace trubního vedení 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí pracovník – topenář 
- 4x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

26. 2. 2016 – 10. 6. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
- míchadlo MAKITA UT121 
- propan – butanový hořák 
- zednické nářadí 

Elekt řina  
Vnitřní instalace bude napojena z přípojkové skříně, do hlavního rozvaděče RH, 

umístěného na chodbě 1. NP, kabelem CYKY-J 3x240+120. Z rozvaděče RH 
pak budou napojeny stoupacím vedením jednotlivé elektroměrové rozvaděče, 
umístěné na podlažích. Stoupací vedení bude provedeno kabely CYKY-J 3x70+50. 
V RH bude na přívodu instalován hlavní vypínač objektu, který bude elektricky ovládán 
tlačítkem „STOP“ od vstupu. Tímto tlačítkem bude vypínána veškerá instalace mimo 
požární instalaci napájenou z UPS. V rozvaděči RH bude umístěno i měření spotřeby 
el. energie pro komerce, byty ve 2. NP, společnou spotřebu a předávací stanici. 
Napojení rozvaděče RS bude kabelem CYKY-J 5x10. Z tohoto rozvaděče bude 
napojen i rozvaděč výtahu RV, kabelem CYKY-J 5x6 a rozvaděč garáží RG kabelem 
CYKY-J 5x4. Rozvaděč předávací stanice Rps bude napojen kabelem CYKY-J 5x2,5. 

Pro napojení požární VZT bude v objektu instalován náhradní zdroj - UPS. Instalace 
pro tyto spotřebiče bude provedena kabely s požární odolností CHKE-V.  

Vnitřní instalace bude provedena kabely a vodiči s měděnými jádry a bude 
provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2130 ed.2, ČSN 33 2000-7-
701 ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a norem souvisejících. 
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Zásuvkové obvody budou provedeny vodiči o průřezu 2,5 mm2 a světelné obvody 
1,5 mm2. Samostatné obvody budou pro spotřebiče s příkonem nad 2 kW. Měření 
spotřeby pro bytové jednotky ve 3. až 7. NP bude na chodbě, na jednotlivých 
podlažích.  

Použité materiály: 

- sádra, rozvodné krabice, spojky, drobný spojovací materiál 
- kabel CYKY-J 3x240+120 
- kabel CYKY-J 3x70+50 
- kabel CYKY-J 5x10 
- kabel CYKY-J 5x6 
- kabel CYKY-J 5x4 
- kabel CYKY-J 5x2,5 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola provedení předchozích prací, kontrola PD, množství a kvalita dodaného 

materiálu 

Mezioperační 
- kontrola osazení do drážky, kvalitního osazení krabic, utažení držáků kabelů 

v krabicích a spojkách 

Výstupní 
- kontrola kompletnosti dle PD, kontrola zapravení drážek 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – elektrikář 
- 4x pomocný pracovník – elektrikář, zedník 

Časová rozvaha: 

26. 2. 2016 – 10. 6. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
- míchadlo MAKITA UT121 
- zednické nářadí 

4.2.5 Výplně otvorů 

Bude kontrolována rovinnost vynechaných otvorů. Případné nedodělky budou 
osekány na nevyhovujících místech zednickým kladívkem. Pomocí dřevěných klínků, 
plastových podložek a hadicové vodováhy popř. nivelačního přístroje bude provedeno 
osazení výplní otvorů (rámů oken, zárubní). Po vyrovnání bude provedeno ukotvení 
pomocí turbošroubů do zdiva. Prostor mezi rámem okna a ostěním bude vyplněn 
montážní pěnou, která bude po zatvrdnutí ořezána. U zárubní bude prvně provedeno 
osazení do otvoru a obezdění, volný prostor mezi tvarovkou a rámem bude zaplněn 
cementovou maltou, aby nebyla tzv. „dutá“ tj. nebyla zde volná místa a nedošlo k jejich 
uvolnění. Boky zárubní musí být rozepřeny, aby nedošlo k prohnutí bočnic tlakem 
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cementové malty. U zárubní bude dbáno zvýšené pozornosti u prahové spojky, 
která musí být podložena, aby nedošlo k její deformaci a tím prohnutí nebo uvolnění 
zárubně. U obložkových zárubní, které budou prováděny jako finální kompletace, bude 
provedeno osazení první části (nosný rám + záklopná strana obložek) do připraveného 
otvoru - případné nepřesnosti, výčnělky atp. budou oseknuty a volný prostor mezi 
zdivem a zárubní vyplníme nízkoexpanzní montážní pěnou. Bude nutno použít rozpěry 
pro zajištění rozměru a rovinnosti. Poté do drážky v ostění pomocí silikonového tmelu 
bude osazeno záklopová strana obložek.  

Použité materiály: 

- Drobný kotevní materiál, PUR montážní pěna 
- Výpis prvků viz. „Výpis PSV – plastové a hliníkové prvky“ 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola rozměru stavebních otvoru, Kontrola dodávky množství 

a nepoškozenosti prvků dle PD 

Mezioperační 
- kontrola rovinnosti, ukotvení, vyplnění mezer PU pěnou, otevíravost křídel 

Výstupní 
- kontrola otevíravosti křídel, rovinnost prvků, nepoškozenost, zapravení ostění 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí pracovník – zedník 
- 2x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

Okna: 
17. 12. 2015 – 26. 2. 2016 

Dveře: 
29. 7. 2016 – 29. 8. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
- míchadlo MAKITA UT121 
- zednické nářadí 

4.2.6 Zateplení objektu 

Lepení izola čních desek 
Před samotným lepením desek bude provedeno ukotvení hliníkového zakládacího 

profilu ETICS pomocí hmoždinek. Bude dbáno zvýšené pozornosti při dodržování 
rovinnosti, případné odchylky se projeví na celé fasádě. Po založení první řady 
budeme pokračovat lepením izolačních desek lepícím tmelem pomocí rámečku a tří 
vnitřních terčů v ploše (min 60% plochy desky). Desky budou osazeny s přesahem půl 
nebo minimálně ¼ desky. Průběžně bude kontrolována rovinnost povrchu. 
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Kotvení k podkladu 
Po zatvrdnutí lepidla (24 hodin) bude provedeno kotvení izolačních desek 

k podkladu pomocí talířových hmoždinek EJOT s kovovým trnem. Hmoždinky budou 
vkládány do předvrtaných otvorů v podkladu a izolační desce dle kotevního plánu, poté 
bude zatlučen trn a kotva bude upevněna a zapuštěna do desky. Hmoždinka musí být 
v podkladní konstrukci zakotvena minimálně do hloubky 50 mm. Do otvoru 
po hmoždince bude vložena izolační zátka, aby tím bylo omezen vznik tepelných 
mostů. 

Armovací vrstva 
Dalším krokem po zakotvení bude nanesení armovací vrstvy, která bude tvořena 

vrstvou lepícího tmelu a sklotextilní výztužné mřížky. Před jejím provedením bude 
zkontrolována rovinnost povrchu a nevyhovující místa zabroušena. Na povrch 
nerezovým hladítkem bude nanesena vrstva lepícího tmelu, do kterého bude vtlačena 
armovací síťka. Lepení plošné vrstvy bude provedeno po osazení výztužných 
hliníkových rohových lišt, nadokenních profilů (taktéž opatřených pruhem výztužné 
síťky) a výztuží v místě rohů u nadpraží otvorů (nutno přidat šikmo položenou vrstvu 
pro zabránění vzniku trhlin o rozměru min. 300 x 200 mm). Správná vrstva tmelu je cca 
2 mm a oka síťky by neměla prosvítat. Vzájemný přesah bude proveden minimálně 
100 mm. 

Konečná povrchová úprava 
Finální úprava tj. fasádní silikonová omítka vel. zrna 1,5 mm, bude nanesena 

po zatvrdnutí a přebroušení nerovností na armovací vrstvě. V případě delšího 
časového období mezi prováděním armovací vrstvy a nanášení fasádní barvy bude 
nutno povrch očistit a opatřit penetračním nátěrem. Obsah balení omítky bude 
důkladně promíchán nízkootáčkovým míchadlem. Omítku budeme nanášet ručně, 
nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. Ihned po natažení resp. 
po krátkém zavadnutí, bude strukturována přímočarým nebo krouživým pohybem. 
Pohledově ucelené plochy musíme provádět v jednom pracovním záběru (mokré 
do mokrého). Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží 
a na jiných vodorovných a svislých hranách. Napojení, ukončení, změnu barevného 
odstínu bude provedeno pomocí papírové lepicí pásky.  

Použité materiály: 

- desky z minerální vaty ORSIL S tl. 150, 100, 50 mm 
- desky EPS PERINETR tl. 150, 50 mm 
- talířové hmoždinky EJOT  
- sklotextilní síťovina VERTEX 
- stěrkovací a lepící hmota Baumit 
- silikonová omítka Baumit vel. zrna 1,5 mm 
- ALU rožky, okapové lišty, začišťovací okenní profil APU lišta 
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Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola dokončení předchozích prací, kontrola PD, kontrola množství a kvality 

dodaného materiálu, kontrola čísel šarží u omítkoviny, kontrola klimatických 
podmínek 

Mezioperační 
- kontrola množství lepidla na izolačních deskách, velikost spár při kladení, 

rovinnost, osazení rohových prvků, kontrola nalepení APU lišt, kontrola zakrytí 
výplní otvorů, kontrola povrchu po provedení armovací vrstvy, kontrola 
provedení finální vrstvy – probarvené omítky 

Výstupní 
- kontrola provedení omítky, kontrola rovinnosti, kontrola zapravení u oken 

a v rozích, stejnobarevnost 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – fasádník 
- 2x pracovník - fasádník 
- 4x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

8. 2. 2016 – 7. 4. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- stavební vrátek Sharks 300/600 
- míchadlo MAKITA UT121 
- vrtací kladivo HILTI TE - 2M 
- zednické nářadí 

4.3. ZASTŘEŠENÍ 

4.3.1 Plochá střecha nad 6. NP a 7. NP 

Před začátkem provádění skladby střešní konstrukce budou osazeny veškeré 
vyhřívané vpusti na odvod srážkových vod, ventilační a odvětrávací tvarovky, světlíky 
a světlovody. Odvětrávací komínky TZB a TZI budou provedeny z keramických 
tvarovek POROTHERM P+D tl. 150 mm a to do výše minimálně 300 mm nad úroveň 
střešní roviny nebo výšky atiky. Komínky budou opláštěny tepelnou izolací z minerální 
vlny tl. 100 mm. Pracovníci budou chráněni proti pádu z výšky ze strany střechy atikou 
a z vnější strany lešením použitým pro zateplení objektu. 

Jednopláš ťová st řecha 6.NP 
Očištěná plocha železobetonové konstrukce bude opatřena penetračním nátěrem 

VEDAG BV – EXTRA, na který bude ukotvena natavením parozábrana VEDAGARD – 
ES PLUS. Další vrstvu budou tvořit spádové tepelně izolační klíny z minerální vaty 
ORSIL kladené ve dvou vrstvách s překrytím spár o celkové tloušťce 160 mm kotvené 
talířovými kotvami do stropní nosné konstrukce. Během provádění bude dbáno 
na ochranu minerální vaty před srážkovou vlhkostí, protože jakmile by došlo 
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k navlhnutí izolace a pokračováním v dalších vrstvách získaná vlhkost by nemohla ven, 
začaly by se objevovat poruchy na konstrukci. Toho bude docíleno zaplachtováním 
odhalených ploch po dobu, než bude udělán ucelený úsek a nanesena další vrstva. 
Na tepelně-izolační vrstvu bude rozloženo spodní samolepící hydroizolační asfaltový 
SBS pás VENDATOP TM. Poslední vrstvou bude poté vrchní elastomerobitumenový 
pás VEDAG VEDASPRINT s modrozeleným břidličným posypem tl. 5,2 mm. Ten bude 
kladený po spádu celoplošným natavením, bodově kotvením a ve spojích lepený. 
Natavením bude také provedeno napojení odtokových vpustí s vrstvami střešního 
pláště.  

Jednopláš ťová st řecha 7. NP 
Skladba a postup je podobný jako u 6. NP s rozdílem v tepelně-izolační vrstvě, 

kterou zde budou tvořit kašírované dílce VEDAPOR TOP STAR se spádovými klíny - 
tj. polystyren kvality EPS 100 - S, samozhášivý s již předpřipravenými bitumenovými 
pásy s přesahy. Horní vrstva opět asf. pás VEDAG VEDASPRINT. 

Použité materiály: 

- keramické tvarovky POROTHERM P+D tl. 150 mm 
- penetračním nátěr VEDAG BV – EXTRA 
- parozábrana VEDAGARD – ES PLUS 
- spádové tepelně izolační klíny z minerální vaty ORSIL 
- hydroizolační asfaltový SBS pás VENDATOP TM 
- elastomer - bitumenový pás VEDAG VEDASPRINT 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola PD, dodaného materiálu, kvality provedení předchozích prací 

Mezioperační 
- kontrola správného rozložení klínů, kvality provedení ležatých, svislých 

a rohových spojů, detaily okolo VZT a prostupů  

Výstupní 
- kontrola těsnosti spojů, provedení detailů, spád 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – izolatér 
- 6x pomocný pracovních – izolatér 
- 2x pomocný pracovník 
- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

26. 1. 2016. – 11. 2. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- zednické nářadí 
- propan – butanový hořák 
- vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
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- odporová řezačka polystyrenu 
- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 

4.3.2 Terasy, balkóny, pochůzí strop nad 1PP 

Tepelně izolační vrstva bude stejná jako u plochých střech tvořená spádovými klíny 
a asf. SBS pásy celoplošně natavenými. Oproti plochým střechám zde bude navíc 
vrstva z ochranné a manipulační geotextilie GEODRAIN, na kterou budou rozmístěny 
podložky pro dlažbu tl. 30 mm a dále samotná mrazuvzdorná dlažba 300 x 300 mm 
a tl 40 mm.  

U balkónů a teras bude na první vrstvu ochranné geotextilie provedena betonová 
mazanina tl. 50 mm, do které bude následně kotveno oplechování okraje. Bude 
následovat celoplošně natavená asf. pás VEDASPRINT -> ochranná geotextilie -> 
podložky pro dlažbu a samotná dlažba.  

Použité materiály: 

- penetrační nátěr VEDAG BV – EXTRA 
- parozábrana VEDAGARD – ES PLUS 
- geotextilie GEODRAIN 
- spádové tepelně izolační klíny z minerální vaty ORSIL 
- hydroizolační asfaltový SBS pás VENDATOP TM 
- elastomer - bitumenový pás VEDAG VEDASPRINT 
- mrazuvzdorná dlažba 300 x 300 mm a tl 40 mm 
- beton C20/25 XC1 
- podložky pod dlažbu 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola PD, dodaného materiálu, kvality provedení předchozích prací 

Mezioperační 
- kontrola správného rozložení klínů, kvality provedení ležatých, svislých 

a rohových spojů, rozložení jednotlivých vrstev 

Výstupní 
- kontrola těsnosti spojů, provedení detailů, spád 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – izolatér 
- 1x pomocný pracovních – izolatér 
- 2x pomocný pracovník 
- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

24. 12. 2016 – 25. 1. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- zednické nářadí 
- propan – butanový hořák 



 

56 

- vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
- odporová řezačka polystyrenu 
- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 

4.3.3 Klempířské a zámečnické prvky 

Provedení oplechování atiky 
Oplechování zhlaví atik z poplasovaného plechu tl. 0,7 mm bude ukončeno okapnicí 

na obou stranách. Vzdálenost plechu od boku atiky je 35 mm. Vrchní vodorovná část 
atiky bude vyspádována směrem ke střešnímu plášti tak, aby stékající dešťová voda 
nestékala na fasádu. Oplechování bude provedeno včetně bočního lemování. 
Na zhlaví bude plech přichycen pomocí plechové příponky, která bude kotvena 
do podkladního betonu pomocí šroubu do betonu EJOT BS-R. Propojení příponky 
a horního plechu bude zajištěno samořezné šrouby s gumovou těsnící podložkou 
EJOT SAPHIR. Napojování jednotlivých prvků bude provedeno přesahem a spára 
bude utěsněna silikonovým tmelem. 

Parapety 
Okenní parapety budou osazovány na upravený a očištěný povrch po zateplení 

objektu. Pracovníci provádějící zateplení budou osazovat na hraně každého okenního 
otvoru podparapetní lištu FLEXI pomocí sklotextilní mřížky připevněné na liště. 
Samotný parapet bude poté zasunut do drážky v okenním rámu a přilepen k liště 
lepícím páskem, který je již její součástí. Parapety budou zvoleny z poplasovaného 
plechu tl. 0,7 mm. 

Oplechování teras, lodžií a balkón ů 
Oplechování bude prováděno v průběhu realizace skladeb podlah a bude 

mechanicky kotveno šrouby do podkladní vrstvy, kterou bude tvořit betonová mazanina 
tl. 50 mm.  

Použité materiály: 

- poplastovaný plech Fatrafol 
- klempířský tmel Enkolit, akrylátový tmel 
- drobný spojovací materiál 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola provedení předchozích prací, zaměření skutečných rozměrů 

Mezioperační 
- kontrola spádu, rovinnosti, osazení do rámu, přesahy, spoje 

Výstupní 
- kontrola spádu, spojů, nepoškozenosti 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – klempíř 
- 2x pomocný pracovník 
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Časová rozvaha: 

8. 2. 2016 – 7. 4. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- klempířské nářadí (ohýbačka, štípačky, nůžky na plech) 

4.3.4 Zelená terasa 

Očištěná plocha železobetonové konstrukce bude opatřena penetračním nátěrem 
VEDAG BV – EXTRA, na který bude ukotvena natavením parozábrana VEDAGARD – 
ES PLUAL + 4VE. Další vrstvu budou tvořit spádové tepelně izolační klíny z minerální 
vaty ORSIL kladené ve dvou vrstvách s překrytím spár o celkové tloušťce 160 mm 
kotvené do podkladu talířovými kotvami. Během provádění bude dbáno na ochranu 
minerální vaty před srážkovou vlhkostí, protože jakmile by došlo k navlhnutí izolace 
a pokračováním v dalších vrstvách získaná vlhkost by nemohla ven, začaly by se 
objevovat poruchy na konstrukci. Toho bude docíleno rozprostřením plachty přes 
odhalené plochy po dobu, než bude udělán ucelený úsek a nanesená další vrstva. 
Na tepelně-izolační vrstvu bude rozložen spodní samolepící hydroizolační asfaltový 
SBS pás VENDATOP TM tl. 1,7 mm. Budeme aplikovat skleněnou separační rohož 
120 g/m2 – hnilobě odolná. Bude následovat VEDAFOL L20 – hydroizolační PVC fólie 
proti prorůstání kořenů, GEODRAIN 300 g/m2 – separační a kluzná fólie, MAXISTUD 
20 PER – nopová ochranná, drenážní a retenční fólie. Vrchní vrstvu bude tvořit vrstva 
substrátu pro střešní zahrady tl. 200 mm a následně rostlinstvo. 

Použité materiály: 

- penetrační nátěr VEDAG BV – EXTRA 
- parozábrana VEDAGARD – ES PLUS 
- geotextilie GEODRAIN 
- spádové tepelně izolační klíny z minerální vaty ORSIL 
- hydroizolační asfaltový SBS pás VENDATOP TM 
- nopová fólie MAXISTUD 20 PER 
- substrát pro střešní zahrady 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola PD, dodaného materiálu, kvality provedení předchozích prací 

Mezioperační 
- kontrola správného rozložení klínů, kvality provedení ležatých, svislých 

a rohových spojů, rozložení jednotlivých vrstev 

Výstupní 
- kontrola těsnosti spojů, provedení detailů, vrstvy substrátu 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – izolatér 
- 1x pomocný pracovních – izolatér 
- 2x pomocný pracovník 
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- 1x jeřábník 

Časová rozvaha: 

8. 2. 2016 – 9. 2. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- zednické nářadí 
- propan – butanový hořák 
- vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
- odporová řezačka polystyrenu 
- věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 

4.4. VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE 

4.4.1 Vnitřní hrubé omítky, štuky, SDK podhledy a malby 

Hrubé omítky 
Na povrch zbavený prachu a nečistot budou naneseny maltové terče v rozteči 

maximálně 2 m od sebe, do kterých budou umístěny omítníky a vyrovnány do úrovně 
budoucí hrubé omítky. Po zavadnutí omítníků bude provedeno pomocí strojní omítačky 
Knauf PFT G4 standart nanášení omítkové směsi na podklad. Po nanesení ucelené 
části bude následovat stažení maltové směsi hliníkovou latí dle vodících omítníků. 
Přebytečná malta bude nanesena na další část stěny, popř. s ní budou doplněna 
chybějící místa. Poté budeme pokračovat v nanášení maltové směsi a proces 
opakujeme. Po zavadnutí omítky pracovníci provedou pomocí ocelových škrabadel 
proškrábání povrchu omítky. Tím budou srovnány případné nerovnosti a bude 
umožněno lepší vysychání a omezen vznik trhlin. 

Štuky 
Po zatvrdnutí hrubých omítek bude provedeno srovnání drobných nerovností 

a osekání výčnělků. Pomocí nerezového hladítka bude nanesena vrstva jemnozrnné 
štukové omítky, která bude po zavadnutí molitanovým hoblíkem namáčeným do čisté 
vody vyhlazena krouživými pohyby do ztracena a tím zjemněn její povrch. V případě 
potřeby (praskliny, větší nerovnosti) budeme nanášet druhou vrstvu. 

Použité materiály: 

- vápenocementová jádrová omítka strojní BAUMIT 
- štuková omítka BAUMIT 
- výztužné rohové ALU profily 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola rovinnosti podkladu 

Mezioperační 
- kontrola hustoty omítkové směsi, rovinnosti, kompletnosti 

Výstupní 
- kontrola rovinnosti, vyhlazení 
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Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety - omítkář 
- 1x pracovník – omítkář 
- 2x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

11. 3. 2016 – 7. 7. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- zednické nářadí 
- strojní omítačka Duo-mix 
- kolečka 

Schéma výstavby: 

SDK podhledy 
V prostorech pro komerční využití v 1. NP a v 2. NP budou sníženy stropy použitím 

zavěšeného sádrokartonového podhledu. Výška podhledu bude proměnlivá viz výkresy 
řezu objektem.  

Po obvodu místnosti bude vyznačena na stěnách pomocí šňůry výšková úroveň 
podhledu. Na stropě bude vyznačena poloha závěsných bodů. Nosnou konstrukce 
bude tvořena ocelovými pozinkovanými tenkostěnnými profily R-CD a R-UD. 
Na obvodové stěny bude připevněn do požadované výšky pomocí plastových 
natloukacích hmoždinek Rigips (vzdálených od sebe max. 80 cm) obvodový profil R-
UD, který bude oporou pro montážní i nosné profily R-CD i pro připevnění 
sádrokartonových desek po obvodě. Nosné profily R-CD budou zavěšeny pomocí 
pérových rychlozávěsů a drátů s okem, kotvených do nosného stropu. Montážní profily 
R-CD budou k nosným profilům R-CD připevněny pomocí dvojice křížových spojek. 
Desky opláštění budeme montovat kolmo na směr profilů. Bude dbáno na vystřídání 
příčných spár sousedních desek min. o jeden profil. Pro kotvení opláštění budou 
použity samořezné šrouby Rigips TN délky 25 mm. Rozteč šroubů bude pro podhledy 
max. 17 cm. Na závěr hlavičky šroubů a spáry budou přetmeleny, opatřeny ztužující 
síťkou proti vzniku prasklin a přebroušeny. V případě potřeby budeme tmelit a brousist 
i vícekrát, dokud nebude docíleno požadované hladkosti. Kouty nebo místa styku dvou 
různých konstrukcí budou vyplněny pružným akrylátovým tmelem, kterým bude 
zajištěna pružná dilataci. 

Použité materiály: 

- obvodový profil R-UD 
- montážní profil R-CD 
- SDK desky Rigips RB, RBI 
- drobný spojovací materiál, výztužná tkanina 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola dokončení předchozích prací, rozměření obvodových profilů a kotev, 

kontrola dodaného materiálu 
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Mezioperační 
- kontrola rovinnosti, ukotvení profilů, připevnění desek, přetmelení a přebroušení 

Výstupní 
- kontrola rovinnosti, zatmelení a přebroušení spojů, zapravení řezných hran 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – sádrokartonář 
- 1x pomocný dělník 

Časová rozvaha: 

31. 3. 2016 – 11. 7. 2016 

Použité mechanizace a nářadí:  

- vrtací kladivo HILTI TE – 7C 
- zednické nářadí – špachtle, smirkový papír, brousky 
- aku vrtačka HILTI SFH 14-A 

Schéma výstavby: 

Malby 
Jakmile budou štuky vyzrálé, bude možné provést malby. Případné praskliny nebo 

oděrky bude nutno zapravit pomocí akrylového tmelu, který bude po zatvrdnutí 
zabroušen do hladka. Rozředěnou barvu (dle návodu a zkušeností) budeme nanášet 
válečky nebo štětci na povrch nových omítek. Bude prováděna jedna až dvě vrstvy dle 
potřeby  

Použité materiály: 

- interiérová barva Primalex 
- akrylátový tmel, sádra 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola provedení omítek a SDK podhledů, kontrola výskytu prasklin 

a nerovností 

Mezioperační 
- kontrola krytí malby, přebroušení tmelených míst 

Výstupní 
- kontrola krytí malby, čistota a rovinnost povrchu 

Pracovní četa: 

1x vedoucí čety – malíř 
1x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

18. 4. 2016 – 27. 7. 2016 
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Použité mechanismy a nářadí: 

- válečky, štětce, teleskopické tyče, žebřík 

Schéma výstavby: 

4.4.2 Hrubé podlahy 

Na stropní konstrukci zbavenou nečistot budou na těsno vedle sebe rozloženy 
desky z minerální vlny tl. 65 mm, na které bude následovat vrstva kročejové izolace 
EPS T 3500 pro zvýšení izolačních vlastností podlah. Na takto nachystanou izolaci 
bude roztažena separační fólie pro oddělení izolace a pochůzí vrstvy tvořené 
ANHYDRITEM tl. 40 mm, aby nedošlo k její degradaci.  

Použité materiály: 

- desky z minerální vlny ROCKWOOL tl. 65 mm 
- kročejová izolace EPS T 3500 
- anhydritový litý potěr CEMEX AnhyLevel 

Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola provedení předchozích prací, čistota podlahy, množství materiálu 

Mezioperační 
- kontrola hustoty směsi, rozlití do všech koutů a rohů, tloušťka vrstvy, kontrola 

rozprostření vrstev tep. izolace 

Výstupní 
- kontrola kvality výsledného povrchu 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí pracovník – podlahář 
- 2x podlahář 
- 2x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

26. 3. 2016 – 9. 7. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- stavební míchačka ATIKA BM 125 S 
- hrabla, lopaty, ježkový váleček 

4.4.3 Ochranný nátěr podlah v 1S 

Na očištěný betonový podklad budeme nanášet ochrannou vrstvu epoxidového 
nátěru odolného proti olejům. Nátěr bude vytažen na stěny do výšky 100 mm nad 
úroveň podlahy. 

Použité materiály: 

- nátěr na betonové podlahy Sikafloor Garage 
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Jakost a kontrola kvality: 

Vstupní 
- kontrola předchozích prací, čistoty povrchu 

Mezioperační 
- kontrola provádění nátěru v požadované vrstvě 

Výstupní 
- kontrola jednolitosti a kvality nátěru 

Pracovní četa: 

- 1x vedoucí čety – natěrač 
- 1x pomocný pracovník 

Časová rozvaha: 

27. 7. 2016 – 29. 7. 2016 

Použité mechanismy a nářadí: 

- nádoby na rozmíchání nátěru, štětce, válečky 

Schémata postupu výstavby jsou znázorněny v samostatné příloze „Schématický 
postup výstavby bytového domu“. 
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1 IDENTIFIKACE STAVBY 

Základní informace o stavbě jsou zmíněny v kapitole „TECHNICKÁ ZPRÁVA KE 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU“. 

2 PODMÍNKY STAVENIŠTĚ 

Vybavenost staveniště a přístupy na něj je zmíněn v kapitole „TECHNICKÁ 
ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU“. 

3 ETAPY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.1 Zemní práce, provádění pilot, základová vana 

Během provádění etap spodní stavby bude na staveništi pouze jedna buňka 
pro stavbyvedoucího a jedna pro pracovníky. Obě buňky budou napojeny na zdroj NN. 
Sociální zázemí bude zajištěno mobilní toaletou TOI TOI. 

Vzhledem k rozsahu výkopových prací nebude zřízena skládka pro dovezený 
materiál, který bude ukládán přímo do výkopu. Z jižní strany pozemku bude vjezdová 
brána, která po cestě zpevněné žb panely povede až do výkopu. Svahování bude 
provedeno v poměru 1:3, aby byl umožněn bezproblémový vjezd a výjezd veškerým 
strojům. Bližší detaily viz výkres „Zařízení staveniště – Hrubá spodní stavba“. 

3.2 Spodní stavba, horní stavba 

Po dokončení základové vany dojde k dosypání zeminy k betonu a tím rozšíření 
prostoru pro objekty zařízení staveniště. Dojde k posunutí vjezdové brány 
a komunikace, která povede z ulice Nezvalova přímo do budoucích podzemních 
garáží.  

Vybudují se zpevněné skládky materiálu S1 a S3, dále bude umístěn věžový jeřáb 
Liebherr 130 EC-B6 do provozní polohy. Na staveniště bude také dovezen zbytek 
stavebních buněk a ty rozestavěny do jednoho bloku v jihovýchodním rohu staveniště 
dle schématu. Budou provedeny také ostatní přípojky dle plánu. Více informací 
o rozmístění viz výkres „Zařízení staveniště – Hrubá vrchní stavba“. 

4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Provozní objekty 

Na staveništi bude vybudována provizorní komunikace šířky 6,0 m z betonových 
panelů uložených na zhutněném štěrkopískovém podkladu tl. 100 mm, umožňující 
obousměrná pohyb vozidel. 

Vzhledem k nedostupnosti volného prostoru na staveništi bude na místě záboru 
vybudována jedna hlavní skládka S1 o rozměrech 5,2 x 22,4 m. V severním rohu 
se pozemek rozšiřuje a to nám umožní vytvořit menší skladovací prostor S3 o výměře 
3,5 x 19,8 m. 

Jakmile bude proveden strop nad 1S, bude využit jako skladovací plocha S2 v místě 
terasy před obchody, avšak tento prostor bude následně omezen o prostor potřebný 
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pro stavbu lešení. Po konzultaci a posouzení únosnosti stropů statikem je plánováno 
ve velké míře využít volné plochy budoucích stropů pro uskladnění převážně bednících 
dílců. 

Uskladnění drobnějšího a dražšího materiálu spolu s nářadím bude umožněno 
v uzamykatelných skladových kontejnerech CONTIMADE TYP24 6058 x 2435 mm. 

K oplocení staveniště bude použito plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované 
oceli o rozměrech 2,0 x 2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Na oplocení 
bude natažena neprůhledná plachta z důvodu omezení prašnosti a zvýšení 
bezpečnosti. 

Parkování pro osoby spojené s výstavbou bude umožněno v Nezvalově ulici v okolí 
stavby. 

4.2 Výrobní objekty 

Jakmile budou dokončeny bourací a přípravné práce budou navezeny na staveniště 
buňku pro stavbyvedoucího a zaměstnance. Ty budou provizorně napojeny na zdroj 
NN. Následně v průběhu zemních prací se vybuduje svahování do výkopu a ukládání 
železobetonových panelů použitím rypadlo-nakladače VOLVO BL71B, stavební buňky 
budou složeny na místo pomocí hydraulického ramene, které je součástí nákladního 
automobilu SCANIA 420 Palfinder 38502. 

4.3 Sociální a správní objekty 

Po dokončení zemních prací budou na staveniště navezeny ostatní buňky 
dle schématu ve výkresu „zařízení staveniště“. Ve snaze zajistit vhodné zázemí jak pro 
pracovníky, tak i vedoucí stavby byly zvoleny typové buňky (2435 x 2600 x 6058 mm), 
které budou umístěny nad sebou a to: 

- Obytný kontejner Contimade Typ 1 – stavbyvedoucí, zaměstnanci. 
- Skladový kontejner Contimade Typ 24A – uzamykatelný sklad drobného 

materiálu. 
- Sociální zázemí Contimade Typ 18A. 
Buňky budou umístěny na podkladní betonové panely. Samotná montáž bude 

provedena mobilním jeřábem Liebherr LTM 1050-3.1. 

  

Obr. 4-1 Schéma stavební buňky [1] Obr. 4-2 Stavební buňka Contimade [2] 
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cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 
 

Tab. 4-1 P1 – Výkon elektromotoru 

Stavební stroje a nářadí Příkon[kW] [ks] [kW] 
Úhlová bruska 125mm DeWALT D28135 1,4 2 2,8 
Stavební vrátek GEDA MINI 60S 0,37 4 1,48 
Ruční Míchadlo Collomix CX40 1,20 4 4,8 
Svářečka GAMA 1500A PFC 2,5 1 2,5 
Stavební míchačka ATIKA Profi 145 4,5 1 4,5 
Vrtací kladivo HILTI TE – 7C 0,65 5 3,25 
Ponorný vibrátor Perles CMP 2,0 4 8 
Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B6 21 1 21 

P1 – výkon elektromotor ů celkem 48,33 kW 

 

Tab. 4-2 P2 – Bezpečnostní osvětlení 

Druh osvětlení Příkon[kW] [km] [kW] 

Bezpečnostní osvětlení 2 kW/km 0,2 0,4 

Osvětlení hlavních cest a chodníků 3 kW/km 0,2 0,4 

P2 – výkon osv ětlení celkem 0,8 kW 

 

Tab. 4-3 P3 – Vnitřní osvětlení a topidla 

Druh osvětlení Příkon[kW] [m2] [kW] 

Kancelář 20 W/m2 29,5 0,59 

Umývárna 10 W/m2 14,75 0,15 
Uzamykatelný sklad 3 W/m2 14,75 0,44 
Šatna 15 W/m2 59 0,89 

P3 – výkon vnit řního osv ětlení celkem 2,07 kW 

 

S = (1,1 0,65� ∗ (0,7 ∗ 48,33 + 1,0 ∗ 0,8 + 0,8 ∗ 2,07) 
S = 61,41 kW 

Napojení staveništního rozvodu NN – z vedlejší parcely bude přiveden pod zemí 
a v místě umístění rozvodně skříně vytažen na povrch. Do buněk a k věžovému jeřábu 
bude přiveden kabel v plastové chráničce. 

Připojení spotřebičů na rozvod uvnitř objektů – bude zajištěno pomocí rozvodných 
skříní, ze kterých se v případě potřeby vyvede prodlužovací kabel. 
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Osvětlení na staveništi – zajišťují dočasné stožárové halogenové lampy napojené 
na samostatnou přípojku chráněnými rozvody. 

4.5.2 Zásobování staveniště vodou 

Qn = (	�� ∗ ��) (� ∗ 3600)�   [l/s] 

Qn vteřinová spotřeba vody 
Pn spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
 

Tab. 4-5 Qn – Vteřinová potřeba vody 

Odběrné místo Pn 
[l/směna] Kn [-] t[hod] 

Stavební míchačka (115l směsi)-3x 75 1,6 0,2 
Umývárny 90 2,7 0,2 

Qn – vte řinová spot řeba vody 0,504 l/s 

 

Tab. 4-6 Dimenzování potrubí: 
Qn 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 

Js[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

Zvolená hodnota pr ůměru potrubí: 25 mm 

5 ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Pro dopravu silničních žb panelů a stavebních buněk bude použit nákladní 
automobil Scania 420 Palfinder 38502 s hydraulickým ramenem. Rozmístění panelů 
a urovnání podkladu ze štěrkopísku bude provedeno rypadlo-nakladačem Volvo 
BL71B. Použité panely i stroje jsou majetkem stavební firmy. 

Tab. 5-1 Nákladové položky ZS 

Název Cena/MJ Množství Cena[K č] 
Štěrkopískový podsyp 8/16 330Kč/t 64,35t 21 235,- 
Pronájem oplocení 5,60Kč/bm/den 205bm/430dní 493 640,- 
Zábor veřejných ploch 10Kč/m2/den 256m2/303dní 775 680,- 
Věžový jeřáb Liebherr 81K 1600/den 230dní 368 000,- 

Cena celkem:  1 658 555,- 

Pozn.: Zaměstnanci a pohonné hmoty nejsou započítány. Cena oplocení je včetně 
montáže a dopravy. 

Odhadovaná doba výstavby zařízení staveniště včetně demolic stávajících objektů 
je 15 dní. 
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Oplocení stavby bude demontováno po dokončení zateplení fasády. Po dokončení 
hrubých podlah bude odvezena část stavebních buněk, zůstane pouze sklad, sanitární 
zařízení, buňka pro zaměstnance a stavbyvedoucího. 

Věžový jeřáb bude demontován po dokončení prací na střeše tzn. VZT, klempířské 
práce a další dokončovací práce  

6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

6.1 Předpisy a vyhlášky BOZP 

- Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do  hloubky 

- Nařízení vlády č. 101/2005Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 
- vyhláška č.137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízeni 
vlády č.441/2004 

- Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 
Podrobnější informace o rizicích a požadavcích na BOZP viz samostatná kapitola 

„Plán rizik BOZP“. 

7 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 

Za veškeré odpady ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře 
odpovídá zhotovitel. Tzn. za nakládání s těmito odpady, jejich třídění (ukládání 
do nádob pro ně určených s popisem), evidenci a bezpečné zneškodnění, odstranění 
nebo uložení pomocí oprávněných osob. S odpady bude nakládáno v souladu 
s platnou legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak bude dodrženo 
ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod.  

 V případě nebezpečných odpadů (např. azbest apod.) bude postupováno 
v souladu s právními předpisy, předepsanými technologickými postupy a dbáno 
specifik vyplývajících z práce s těmito nebezpečnými látkami.  

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van. 

Tab. 7-1 Tabulka předpokládaných odpadů [5] 

Kód Typ odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Třídění, Ekologická likvidace 
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17 02 01 Řezivo, dřevěný odpad Třídění, Ekologická likvidace 

17 02 03 Plasty Kontejner na tříděný odpad 

20 01 01 Papír a lepenka Kontejner na tříděný odpad 

20 03 01 Směsný komunální odpad Kontejner na komunální odpad 
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1 HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE 

1.1 Nákladní automobil SCANIA420 PALFINDER 38502 S 
HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Automobil bude určen k dopravě a umístění stavebních buněk CONTIMADE 
na staveniště po skončení výstavby k jejich odvozu. Automobil je vybaven 
hydraulickým ramenem  

Časové nasazení: 
- Nasazení stroje bude probíhat 20. 3. - 25. 3. 2015 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná osoba s platným řidičským průkazem. 
- Během prací bude rozsvíceno výstražné světlo oranžové barvy. 
- Ostatní pracovníci vstupovat do pracovního prostoru stroje a pod zavěšená 

břemena. 

Technické parametry: 

Maximální nosnost vozidla: 8,9 t 

Maximální nosnost HR: 8,2 t 
Nosnost HR při maximálním horizontálním: 2150 / 14,2 kg/m 
Maximální vertikální dosah: 18,5 m 
Ložná plocha: 6370 x 2470 mm 
Montáž HR: přední 

 
 

Obr. 1-1 Nákladní automobil SCANIA [1] 

1.2 Kolové rypadlo CATERPILLAR M320 F 

Rypadlo bude na stavbě využito pří demolicích stávajících objektů a pří přípravě 
území před zahájením zemních prací a následně i pro samotné výkopové práce 
podzemních garáží a přípojek. Schéma postupu v prací viz. „Studie realizace hlavních 
technologických etap SO“. 

Doprava na staveniště vzhledem ke kolovému podvozku bude po vlastní ose, a není 
proto nutné zajišťovat přepravní prostředek. 
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Časové nasazení: 
- Nasazení stroje bude probíhat v období 2. 3. – 17. 3. 2015 a 26. 3. – 3. 4. 2015 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná osoba s platným průkazem strojníka. 
- Během prací bude rozsvíceno výstražné světlo oranžové barvy. 
- Před uvedením do provozu musí strojník vydat výstražný zvukový signál. 
- Ostatní pracovníci se nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 20,6 t 
Výkon motoru: 129,4 W 
Max hloubkový. dosah / max. dosah: 6,33 / 9,6 m 
Objem lopaty: 1,18 m3 
Nástroje: Lopata, Demoliční hydraulické nůžky 

 

  
Obr. 1-2 Schéma dosahu [2] Obr. 1-3 Catepillar M 320 F [2] 

1.3 Drtící stroj RUBBLE MASTER RM 70 GO 

Drtič bude využit pro recyklaci betonového odpadu vzniklého při demolici stávajících 
objektů. Na staveniště bude dopraven na 4nápravovém teleskopickém nízkoložném 
návěsovém podvalníku GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 A F2 zapřaženém za tahačem 
IVECO STRALIS 440. 

Časové nasazení: 
- Nasazení stroje bude probíhat v období 2. 3. - 17. 3. 2015. 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná osoba s platným průkazem strojníka. 
- Během prací bude rozsvíceno výstražné světlo oranžové barvy. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 
 

Technické parametry: 

Výkon: Až do 120 t/h podle druhu materiálu 
Velikost vstupního materiálu: Délka hran max. 600 mm 
Drtící jednotka: RUBBLE MASTER HMH odrazový drtič se 2 nebo 
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4 odrazovými deskami 
Pohonný agregát: Deutz dieselový motor, 4válcový, 103 kW 
Rozměry: Transportní pozice (š × v × d):  

2 300 × 2 610 × 8 340  
Pracovní pozice (š × v × d):  
2 300 × 2 720 × 10 290 

Hmotnost: 19,5 t 
 

 
Obr. 1-4 Drtič RUBBLE MASTER RM 70 GO [3] 

 

  
Obr. 1-5 Podvalník GOLDHOFFER [4] Obr. 1-6 Tahač IVECO STRALIS [5] 

1.4 Rypadlo-nakladač VOLVO BL 71 B 

Nakladač bude provádět nakládku betonového odpadu do drtiče a recyklát následně 
rozprostírat na místo provizorní komunikace. Přebytečný materiál naloží na nákladní 
vůz. Dále bude také použit k sejmutí ornice a převozu dalšího materiálu na krátké 
vzdálenosti po staveništi. 

K výbavě patří přední nakládací lžíce o objemu 1 m3 s možností změny 
za paletizační vidle k přemisťování palet a zadní univerzální podkop o objemu 0,14 m3 
opatřený hákem. Stroj je postaven na kolovém podvozku, tím pádem jeho doprava 
na staveniště bude po pozemních komunikacích svépomocí. 

Časové nasazení: 
- Nasazení stroje bude probíhat v období 2. 3. - 3. 4. 2015 a 11. 6. – 26. 6. 2016 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná osoba s platným průkazem strojníka. 
- Během prací bude rozsvíceno výstražné světlo oranžové barvy. 
- Před uvedením do provozu musí strojník vydat výstražný zvukový signál. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 

  



 

77 
 

Technické parametry: 

Výkon: 73 kW 
Šířka lopaty: 0,61 m 
Objem lopaty: 0,2 m3 
Pohonný agregát: Vznětový motor Volvo 
Nosnost přední lopaty: 3,39 t 
Provozní hmotnost: 9,8 t 

 

  
Obr. 1-7 Sch. rozměrů a dosahu [6] Obr. 1-8 Rypadlo nakladač VOLVO BL71B [7] 

1.5 Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 

Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz betonového recyklátu, sejmuté ornice 
a zeminy během výkopových prací na skládku popřípadě deponii. V závěru stavby 
bude využita na zpětný dovoz ornice pro finální terénní úpravy. 

Časové nasazení: 
- Nasazení stroje bude probíhat v období 2. 3. - 3. 4. 2015 a 11. 6. – 26. 6. 2016 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná osoba s platným řidičským průkazem sk. C. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do prostoru za automobil nebo vlézat 

mezi podvozek a korbu. 
- Budou dodržovány obecné předpisy pro pohyb na pozemních komunikacích. 

Technické parametry: 

Pohotovostní hmotnost: 11,3 t 
Užitečná hmotnost: 10,7 t 
Výkon motoru: 208 kW 
Max. rychlost: 80 km/h 
Pohon: 6x6 
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Obr. 1-9 Nákladní automobil TATRA 815 S3 [8] 

1.6 Vrtná souprava SOILMEC PSM 980 

Souprava bude použita pro provedení vrtu na osazení nosníků záporového pažení. 
Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem SCANIA 420 PALFINDER 
38502 s hydraulickým ramenem. 

Časové nasazení: 
- Nasazení vrtné soupravy bude probíhat v období 26. 3. – 3. 4. 2015. 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná a proškolená osoba. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 

Technické parametry: 

Podvozek: pásový 
Délka soupravy: 6,34 m 
Hmotnost soupravy: 8 t 
Zdroj energie: Diesel motor 

 

 
Obr. 1-10 Vrtná souprava SOILMEC [9] 

1.7 Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1050-3.1 

Jeřáb bude na stavbě po dobu provádění pilotáže k manipulaci a  osazování 
armatury do čerstvě vybetonovaných pilot. Umístění na staveništi viz výkres „Zařízení 
staveniště – Hrubá spodní stavba“. Jeřáb je na kolovém podvozku a na staveniště 
bude dopraven po pozemních komunikacích po vlastní ose. 

Časové nasazení: 
- Nasazení jeřábu bude probíhat v období 2. 4. – 15. 6. 2015. 
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Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná osoba s platným jeřábnickým průkazem. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 
- Břemena smí uvazovat jen osoba s platným vazačským oprávněním. 

Technické parametry: 

Max. nosnost: 50 t / 3 m vyložení 
Dosah ramene: 11,3 – 38 m 
Pojezdový / jeřábový motor: Dieselový motor, výkon 270 kW 
Hmotnost jeřábu: 36 t 
Protiváha: 7 t 

 

  

Obr. 1-11 Zatěžovací křivka [10] Obr. 1-12 LIEBHER LTM 1050-3.1 [10] 

1.8 Autodomíchávač SCHWING STETTER AM 9 C - Basic line 

Autodomíchávače budou zajištovat dopravu čerstvého betonu na stavbu 
během veškerých betonáží z nedaleké výrobny betonu ZAPA, a.s. 

Časové nasazení: 
- Nasazení autodomíchávače bude probíhat v obdobích 2.-20.4.2015, 21.4.2015, 

23.4.2015, 2.-8.5.2015, 18.-20.5.2015, 4.-8.2015, 15.6.2015, 3.-7.7.2015, 

17.7.2015, 10.-13.8.2015, 28.8.2015, 22.-25.9.2015, 9.10.2015, 28.-31.10.2015, 

11.-12.2015, 27.-30.11.2015, 11.-12.12.2015, 25.-29.12.2015. 6.-7.1.2016,  

18.-19.1.2016. 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná a proškolená osoba s platným řidičským 

průkazem sk. C. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 
- Budou dodržovány obecné předpisy pro pohyb po pozemních komunikacích. 
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Technické parametry: 

Jmenovitý objem: 9 m3 
Vodorys: 10390 l 
Otáčky bubnu: 0 – 12 U/min 
Hmotnost nástavby: 3,92 t 
Výška násypky: 2,474 m 
Průjezdná výška: 2,534 m 
Výsypná výška: 1,089 m 
 

 
Obr. 1-13 Autodomíchávač SCHWING [11] 

1.9 Stacionární čerpadlo betonu PUTZMEISTER BSA 1005D Compact 

Stacionární čerpadlo bude využito pro vhánění čerstvého betonu přes vrtnou 
soupravu do nově vyvrtaných pilot. Protože je umístěno na kolovém přívěsovém 
podvozku, bude na staveniště dotaženo, umístěno na požadovanou pozici a v průběhu 
prací přesouváno. 

Časové nasazení: 
- Nasazení stacionárního čerpadla bude probíhat v období 2. 4. – 20. 4. 2015. 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná a proškolená osoba. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 

Technické parametry: 

Podvozek: Kolový 
Max výkon: 52 m3/hod 
Max dopravní tlak: 70 bar 
Motor: Diesel motor – 55 kW 
Počet zdvihů za min.: 34 
Hmotnost: 2,7 t 
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Obr. 1-14 Čerpadlo betonové směsi PUTZMEISTER [12] 

1.10 Smykem řízený nakladač BOBCAT S530 

Při provádění pilot bude tento nakladač odebírat od stroje vyvrtanou zeminu 
a následně během výstavby bude využit při manipulaci a přesunu paletovaného 
i sypaného materiálu po stavbě. Příležitostně bude využíván i k čištění přilehlé 
komunikace. Díky jeho rozměrům bude s jeho pomocí možné dopravovat materiál i do 
budoucích podzemních garáží. 

Časové nasazení: 
- Nasazení nakladače bude v období 2. 4. 2015 – 18. 3. 2016 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná a proškolená osoba s platným průkazem 

strojníka. 
- Během provozu bude zapnuto výstražné světlo oranžové barvy. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 

Technické parametry: 

Podvozek: Kolový 
Bod přetížení: 1737 kg 
Jmenovitá provozní nosnost: 869 kg 
Motor: Diesel motor – 37 kW 
Rychlost pojezdu: 11,8 km/h 
Provozní hmotnost: 2,8 t 
Nástroje: Lopata, paletizační vidle 
 

 
Obr. 1-15 Nakladač BOBCAT S 530 [13] 
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1.11 Vrtná souprava CASAGRANDE B180 HD 

Na stavbě bude využita k provádění CFA pilot, tzn. k jejich vrtání a následné 
betonáži. Na stavbu ji bude nutné dopravit pomocí transportní soupravy tahač IVECO 
STRALIS 440 se 4nápravovým teleskopickým nízkoložným návěsovým podvalníkem 
GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 A F2. 

Časové nasazení: 
- Nasazení vrtné soupravy bude v období 2. 4. – 20. 4. 2015 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná a proškolená osoba s platným průkazem 

strojníka. 
- Během provozu bude zapnuto výstražné světlo oranžové barvy.  
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 

Technické parametry: 

Podvozek: Pásový 
Šířka: 3,9 m 
Délka provozní / přepravní: 7,5 / 14,3 m 
Výška provozní / přepravní: 21-26 /3,35 m 
Motor: Diesel motor – 224 kW 
Kroutící moment: 180 kNm 
Provozní hmotnost: 60,5 t 
 

 
Obr. 1-16 CASAGRANDE B180 HD [14] 

1.12 Autočerpadlo PUTZMEISTER M 38-5 

Mobilní čerpadlo betonové směsi bude využito pro většinu betonáží nosného 
monolitického systému stavby. Do 4NP využito na svislé i vodorovné konstrukce 
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a v navazujících patrech s nástavnými hadicemi pro betonáž stropních konstrukcí. 
V průběhu betonáží bude nutno měnit postavení čerpadla viz. výkres „Zařízení 
staveniště – horní hrubá stavba“. 
Čerpadlo je osazeno na mobilním kolovém podvozku, tudíž není potřeba druhotných 

dopravních mechanismů. 

Časové nasazení: 
- Využitá autočerpadla bude třeba v obdobích 2.-20.4.2015, 21.4.2015, 

23.4.2015, 2.-8.5.2015, 18.-20.5.2015, 4.-8.2015, 15.6.2015, 3.-7.7.2015, 

17.7.2015, 10.-13.8.2015, 28.8.2015, 22.-25.9.2015, 9.10.2015, 28.-31.10.2015, 

11.-12.2015, 27.-30.11.2015, 11.-12.12.2015, 25.-29.12.2015. 6.-7.1.2016,  

18.-19.1.2016 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná osoba s platným jeřábnickým průkazem. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 
- Břemena smí uvazovat jen osoba s platným vazačským oprávněním. 
- Řídící pracovník musí mít stále přehled o konci ramene, pokud na něj nevidí, 

bude určen pomocný pracovník vybavený vysílačkou. 

Technické parametry: 

Počet ramen: 5 
Výškový dosah: 37,5 m 
Boční dosah: 32,8 m 
Hloubkový dosah: 25,3 m 
Výkon: 140 m3/h 
Dopravní tlak: 70 bar 

  
Obr. 1-17 Křivka dosahu [15] Obr. 1-18 PUTZMEISTER M 38-5 [16] 

1.13 Věžový jeřáb 130 EC-B6 

Bude na stavbě použit pro přepravu veškerých materiálů, bednících prvků zařízení, 
strojního vybaveni VZT. Na staveniště bude dotažen na kolovém podvozku a poté 
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rozložen do provozní polohy pomocí mobilního jeřábu LIEBHERR LTM 1050-3.1. 
Umístění na stavbě a prostorové omezení pohybu je znázorněné ve výkresu „Zařízení 
staveniště – hrubá vrchní stavba“. 

Časové nasazení: 
- Věžový jeřáb bude na stavbě umístěn v období 15. 6. 2015 – 26. 2. 2016. 

Bezpečnostní opatření:  
- Stroj bude ovládat pouze oprávněná osoba s platným jeřábnickým průkazem. 
- Ostatní pracovníci nebudou vstupovat do pracovního prostoru stroje. 
- Břemena smí uvazovat jen osoba s platným vazačským oprávněním. 
- Řídící pracovník musí mít stále přehled o zavěšeném břemeni, pokud na něj 

nevidí, bude určen pomocný pracovník vybavený vysílačkou. 
- Jeřábník musí dodržovat nařízené prostorové omezení pro pohyb s břemenem. 

Technické parametry: 

Max. výška háku: 50,9 m 
Max. nosnost: 6 t 
Max. vyložení: 60 m 
Nosnost při max. vyložení: 1,5 t 
Základní ustavení: 4,5 x 4,5 m 
Zdroj / spotřeba: Elektromotor / 0 - 21 kW/min 

 

 
 

Obr. 1-19 Schéma únosnosti [17] Obr. 1-20 LIEBHERR 130 EC-B6 [17] 

- Největší zatížení při vyložení 50,0 m – bádie o objemu 0,75 m3 použitá 
pro betonáž svislých konstrukcí nosného žb skeletu. 

o Hmotnost 2 t / únosnost při vyložení 2,3 t -> vyhoví  
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2 MENŠÍ STROJE A NÁŘADÍ 

2.1 Nivelační přístroj GeoFennel FAL 24x 

Nivelační přístroj bude použit stavbyvedoucími pro kontrolu vytyčovacích prací 
před sejmutím ornice, výkopovými pracemi, prováděním pilot. 

Technické parametry: 

Přesnost: 2,5 mm/km 

 

Zvětšení přístroje: 24x 
Tělo přístroje: Odolný plast 
Optika: sklo 
  

  Obr. 2-1 GeoFennel GAL 24x [18] 

2.2 Teodolit ET 02 

Digitální teodolit bude použit pro vytyčovací práce před sejmutím ornice, 
výkopovými pracemi, prováděním pilot. 

Technické parametry: 

Přesnost: 2“ 

 

Zvětšení přístroje: 30x 
Voděodolnost: Ano 
Optika: sklo 
Kompenzátor: Vertikální 
  
  
  
  Obr. 2-2 Teodolit ET02 [19] 

2.3 Rotační nivelační přístroj Geo Fennel FL 240 HV 

Rotační nivelační přístroj bude využíván provádění bednících prací stropů, zdících 
pracích a provádění obkladů. 

Technické parametry:  

Přesnost: +/- 1 mm / 10 m 

 

Samonivelace: +/- 5° 
Napájení: NiMH akumulátor 
Hmotnost: 1,95 kg 
  
  
  

  Obr. 2-3 Geo Fennel FL240HV [20] 
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2.4 Motorová pila STIHL MS 311 

Motorová pila bude využita při kácení stávajícího porostu na pozemku 
a k případným úpravám stavebního řeziva. 

Bezpečnostní opatření:  
- Práce budou provádět pouze proškolené osoby za použití požadovaných OOPP. 

Technické parametry:  

Výkon: 3,1 kW 

 

Zdvihový objem: 59 cm3 
Hmotnost: 6,2 kg 
Objem nádrže: 0,6 l 
  

  Obr. 2-4 STIHL MS 311 [21] 

2.5 Vibrační lišta ENAR QZE 

Vibrační lišta bude využita při provádění vodorovných monolitických konstrukcí 
pro zabezpečení dostatečného zhutnění čerstvého betonu. 

Bezpečnostní opatření:  
- Práce budou provádět pouze proškolené osoby za použití požadovaných OOPP. 
- Pří práci ve výškách bude konstrukce opatřena zábranami proti pádu do 

hloubky. 

Technické parametry:  

Zdroj: Elektrický – 230V 

 

Délka lišty: 3 m 
Hmotnost: 7,5 kg 
Elektrický příkon: 100 W 
  

  Obr. 2-5 Vibr. lišta ENAR QZE [22] 

2.6 Ponorný vibrátor PERLES CMP 

Ponorný vibrátor bude využíván pro hutnění betonové směsi při provádění svislých 
monolitických konstrukcí. 

Bezpečnostní opatření:  
- Práce budou provádět pouze proškolené osoby za použití požadovaných OOPP. 
- Pří práci ve výškách bude konstrukce opatřena zábranami proti pádu do 

hloubky. 
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Technické parametry:  

Napětí: 230 V 

 

Otáčky motoru: 16000 ot./min 
Hmotnost: 6 kg 
Elektrický příkon: 2000 W 
Rozměry (d x š x v) 320x135x220 mm 

  Obr. 2-6 Vibrátor PERLES CMP [23] 

2.7 Aku vrtačka HILTI SFH 14-A 

Aku vrtačkou budou prováděny drobné montážní práce a provizorní spojování 
prvků. 

Technické parametry:  

Napětí: 14 V 

 

Energie baterie: 46,2 Wh 
Hmotnost: 2,4 kg 
Max kroutící moment: 40 / 70 Nm  
(Měkký/pevný mat.)  

  Obr. 2-7 Aku HILTI SFH 14-A [24] 

2.8 Vrtací kladivo HILTI TE – 7C 

Vrtací kladivo bude použito pro kotvení bednících prvků do konstrukce, kotvení SDK 
podhledů a kotev KZS. 

Technické parametry:  

Frekvence příklepu: 4020 úderů/min 

 

Energie příklepu: 2,6 J 
Hmotnost: 3,4 kg 
Příkon: 720 W  
Rozsah vrtáků: 4 - 28 mm 
  

  Obr. 2-8 Vrtací kladivo HILTI TE -7C [25] 

2.9 Vibrační deska WACKER NEUSON DPU 7060RC 

Vibrační deskou bude provedeno zhutnění štěrkového lože provizorních komunikací 
a skladovacích ploch a také zhutnění přisypané zeminy po dokončení 1PP. 

Bezpečnostní opatření:  
- Práce budou provádět pouze proškolené osoby za použití požadovaných OOPP. 
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Technické parametry:  

Provozní váha: 591 kg 

 

Pracovní šířka: 630 mm 
Velikost hutnící plochy: 1075 x 800 mm 
Max. hutnící síla: 69,2 kN  
Výkon: 7,5 kW 
Zhutněná plocha: 950 m2/h 
  

  Obr. 2-9 Vibrační Deska WACKER NEUSON 
[26] 

2.10 Stavební míchačka ATIKA BM 125 S 

Stavební míchačka bude použita pro rozmíchání suchých pytlovaných směsí 
pracovníky přímo na stavbě. 

Technické parametry:  

Napětí: 230 V 

 

Elektrický příkon: 550 W 
Hmotnost: 53 kg 
Max objem mokré směsi: 100 l 
Objem bubnu: 125 l 
  

  Obr. 2-10 Míchačka ATIKA [27] 

2.11 Tuson POLY 02 Polyfuzní svářečka 

Svářečku bude využita při spojování rozvodů teplé a studené vody po objektu. 

Technické parametry:  

Napětí: 230 V 

 

Příkon: 1000 W 
Hmotnost: 2,5 kg 
Pracovní teplota: 0 - 300°C  
  

  Obr. 2-11 Svářečka TUSON [28] 

2.12 Míchadlo MAKITA UT121 

Míchadlo bude použito na rozmíchávání suchých směsí menšího objemu, popřípadě 
upravení hustoty výsledné směsi. Vhodná pro míchání viskózních materiálů do 30 kg. 
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Technické parametry:  

Napětí: 14 V 

 

Příkon: 960 W 
Hmotnost: 3,1 kg 
Průměr míchadla: Max 120 mm  
Otáčky na prázdno: 0 – 600 m-1 
  
  Obr. 2-12 Míchadlo MAKITA UT121 [29] 

2.13 Stavební vrátek SHARKS 300/600 

Vrátek bude umístěn na lešení a bude použit pro svislou dopravu materiálu 
při provádění zateplení obvodového pláště a oplechování. 

Technické parametry:  

Napětí: 230 V 

 

Nosnost: 300 – 600 kg 
Rychlost zdvihu: 11,5 m/min 
Výkon: 1,2 kW 
  

  Obr. 2-13 Vrátek SHARKS 300/600 [30] 

2.14 Vrtací kladivo HILTI TE - 2M 

Vrtacím kladivem bude převážně prováděno kotvení KZS k podkladu. Dále bude 
využito na drobné práce dle potřeby zaměstnanců. 

Technické parametry:  
Napětí: 230 V 

 

Energie příklepu: 1,9 J 
Frekvence příklepu: 4600 úderů/min 
hmotnost 2,9 kg 
  

  Obr. 2-14 Vrtačka HILTI -2M [31] 
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2.15 Strojní omítačka Duo-mix 

Omítačka bude využita během provádění hrubých omítek vnitřních stěn. 

Technické parametry:  
Napětí: 230/380 V 

 

Výkon: 22 l/min 
Dopravní vzdálenost: 40 m 
Dopravní výška: 30 m 
Pracovní tlak: 30 bar 
  

  Obr. 2-15 Omítačka Duo-mix [32] 

2.16 Sloupový výtah GEDA 300 Z 

Stavební výtah bude umístěn v prostoru budoucího výtahu a bude sloužit 
pro dopravu jak osob, tak materiálu. 

Technické parametry:  
Napětí: 230/400 V 

 

Nosnost: 300 kg 
Rychlost zdvihu: 30 m/min 
Výkon: 1,5/2,5 kW 
Rozměr základny: 1,4 x 1,1 m 
  

  Obr. 2-16 Výtah GEDA 300Z [33] 

2.17 Kalové čerpadlo Mountfield 550 G 

Kalové (ponorné) čerpadlo bude využito během výkopových prací pro odčerpávání 
spodní a srážkové vody z provizorních sběrných studen. 

Technické parametry:  
Napětí: 230 V 

 

Max výtlak:  7 m 
Max průtok: 175 l/min 
Max hloubka ponoru: 5 m 
Hmotnost: 4,1 kg 
Max. velikost nečistot: 35 mm 
  
  Obr. 2-17 Kalové čerpadlo Mountfield 550G 

[34] 
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2.18 Bádie na beton – Typ 1016L 

Bádie bude využita během betonáže svislých nosných prvků žb skeletu tzn. sloupy 
a ztužující stěny. Manipulaci bude zajišťovat věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B6.  

Technické parametry:  
Objem: 0,75 m3 

 

Únosnost:  1800 kg 
Vlastní hmotnost: 200 kg 
Výška: 1600 mm 
Průměr rukávu 200 mm 
  
  

  Obr. 2-18 Bádie na beton [35] 

2.19 Fasádní lešení ALFIX 

Fasádní lešení ALFIX je fasádní rámové lešení o šířce 1090 mm. Užitné zatížení 
činí 2 kN/m2. Bude využito během provádění KZS a oplechování parapetů. Stavba 
lešení bude probíhat od 30.12.2015 

Technické parametry:  
Šířka lešení: 1090 mm 

 

Únosnost:  2 kN/m2 
Kotvení: šrouby 12 mm po 

8 m v krajích a po 
4 m v místě 
průlezu 

Výška patra: 2000 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel 
  
  
  Obr. 2-19 Fasádní lešení ALFIX [36] 

2.20 Lehké pojízdné lešení ALFIX – ALUFIX 5000 

Pojízdné lešení bude využito pro provádění vyzdívek z cihelných bloků 
POROTHERM, osazováni překladů a další výškové práce.  
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Technické parametry:  
Velikost pracovní 
plochy: 

0,6 x 2,7 m 

 

Únosnost:  200 kg/m2 
Materiál: hliník 
  
  

  Obr. 2-20 Lehké pojízdné lešení 
ALFIX [37] 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Nosný systém stavby tvoří vyzdívaný monolitický skelet, železobetonové ztužující 
stěny a železobetonové stropní desky. Objekt bude založen na monolitické 
železobetonové vaně podzemních garáží (tzv. bílá vana), základová spára je v dotyku 
s podzemní vodou. Dispozice skeletu vychází především z požadavků na odstavná 
stání v podzemní části objektu. Stavba používá rozpony v podélném směru po 5,2 m, 
v příčném směru 6,5 m a 4,9 m. Konstrukční výšky typických bytových pater je 2,97 m, 
ostatní výšky jsou díky komplikovanému řešení proměnlivé (záplavové území, přístup 
ZTP, komunikační návaznosti a optimální osazení do terénu). Pro vyzdívky budou 
použity cihelné tvarovky. Obvodový plášť je proveden z keramických bloků 
POROTHERM P+D 30. Použití konstrukčního systému vyzdívaného skeletu vyvolá 
potřebu kompletního zateplení celé stavby. 

Vzhledem k tvarovému řešení stavby a požadavku na rovnoměrné dosedání objektu 
bude voleno založení na pilotách. 

1.1 Obecné informace o procesu 

Zastřešení objektu je řešeno jako nepochozí plochá střecha, kde hydroizolační 
vrstvu tvoří modifikované asfaltové pásy VEDAG VEDASPRINT. Pásy budou kladeny 
po spádu, celoplošně nataveny, mechanicky ukotveny a ve spojích lepeny. V koutech 
budou použity náběhové klínky. Spádovou a současně tepelněizolační vrstvu tvoří 
spádové klíny ze samozhášivého polystyrenu EPS-100 opatřené modifikovaným 
bitumenovým asfaltovým pásem VEDAPOR TOP STAR s přesahy, ty budou 
po obvodu střechy mechanicky kotveny. Pod spádové klíny bude rozložena 
parozábrana  VEDAGARD ES-PLUS. Na nosné stropní konstrukci 
bude před položením dalších vrstev v první řadě proveden penetrační nátěr VEDAG 
BV-EXTRA. Vzhledem k členitosti objektu budou některé části střechy sloužit 
jako terasa nebo zelená střecha se substrátem, ty však nejsou součástí tohoto 
předpisu, protože jejich skladba se liší pouze v povrchových vrstvách. 

2 MATERIÁLY 

2.1 Použité materiály 

Elastomer-bitumenový pás VEDAG VEDASPRINT 
Asfaltový pás je opatřen modrozeleným břidličným posypem a bude použit jako 

finální hydroizolační vrstva. Výztužnou vrstvu tvoří polyesterová rohož. Tloušťka pásu 
je 5,4 mm. 

Množství: 
Plocha střechy - 588,39 m2, atiky – 105,72 m2 
Prořez - 5%, přesahy 100 mm, role 1 x 7,5 m � 5,84 m2 

Potřeba: ((588,39+105,72)*1,05) / 5,84 = 124,8 � 125 rolí 
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Modifikovaný asfaltový pás VEDAPOR TOP STAR se spad ovými klíny 
Hlavní tepelně-izolační vrstva ze spádových klínů opatřená podkladním asfaltovým 

pásem s přesahy. Tloušťka plošné izolace je 120 mm, spádové klíny jsou v rozsahu 
100 – 80 mm. 

Množství: 
Asfaltový pás: 

Plocha střechy – 588,39 m2 

Přesahy 100 mm, prořez 5 %, plocha role 1 x 7,5 m �5,84 m2 
Potřeba: (588,39*1,05) / 5,84 = 105,78 �106 rolí  

Tepelná izolace EPS-100: 
Spádové klíny – 120 - 220 mm – 590 m2 – detailní rozpis kusů v kladečském plánu 
Zateplení atik – tl. 50 mm – 150 m2 

Parozábrana VEDAGARD ES-PLUS 
Modifikovaný asfaltový pás tl. 3mm s hliníkovou vložkou bude do konstrukce vložen 

pro zabránění pronikání vlhkosti a vodních par do konstrukce, připevnění bude 
probíhat celoplošným natavením s přesahy.  

Množství: 
Plocha střechy – 588,39 m2, atiky – 149,2 m2 
Přesahy 100 mm, prořez 5 %, plocha role 1 x 10 m � 7,84 m2 
Potřeba: ((588,39+149,2)*1,05) / 7,84 = 98,78 �99 rolí  

Penetrační nát ěr VEDAG BV – EXTRA 
Nátěr penetračně adhesní bitumenový modifikovaný epoxidovou pryskyřicí 

pod hydroizolace střechy vhodný na betonové podklady. 

Množství: 
Plocha střechy – 588,39 m2, atiky – 149,2 m2 

Spotřeba 400g / m2, balení á 4kg � 10 m2 

Potřeba: (588,39+149,2) / 10 = 73,8 � 74 balení 

Drobný kotevní a spojovací materiál 
Šrouby, podložky, hmoždinky, montážní pěna a další drobný materiál � dle potřeby 

Klempí řské práce 
Oplechování atik včetně rohů a zdí terasy. Jako materiál bude použit poplastovaný 

Zn-Ti plech tloušťky 0,7 mm. 

Množství: 
Oplechování Zn-Ti atik, plochá střecha rš 750 mm – 160 mb  
Oplechování Zn-Ti atik rš 500 mm – 40 mb 
Spojovací prvky šrouby do betonu EJOT BS-R, EJOT pozinkovaná těsnící 

podložka V – dle potřeby  

2.2 Primární doprava 

Dopravu veškerého materiálu zajišťuje na objednávku dodavatel vlastní 
mechanizací. 
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2.3 Sekundární doprava 

Veškeré materiály budou na střechu dopraveny věžovým jeřábem LIEBHERR 130 
EC-B6. a to bud ve svázaných balících – EPS, nebo přímo na paletách – asfaltové 
pásy. Drobný materiál a nářadí bude přepraveno buď pracovníky ručně stavebním 
výtahem, nebo v drátěném koši pomocí jeřábu. 

2.4 Skladování 

Drobný materiál a nářadí budou skladovány v uzamykatelném skladu, případně 
v některé z místností v objektu (nedoporučuje se z důvodu možné ztráty). 
Polystyrenové desky budou uskladněny na zpevněných skládkách, nebo přímo 
na střešní konstrukci podložené podkladky, aby v případě deště nestály ve vodě 
a nenasákly vlhkost. Asfaltové pásy budou vyskládány na stojato na paletě, na které 
budou skladovány opět na skládkách nebo na střešní konstrukci. V případě chladu 
budou uloženy v temperovaných prostorech. Materiály je nutno také chránit před UV 
zářením. 

2.5 Předzásobení 

Střecha je dělena do tří úrovní. Množství materiálu na stavbě bude vždy takové, 
aby vyšlo na provedení celkové plochy každé z ploch. 

3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ A VYBAVENOST STAVENIŠT Ě 

3.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením prací musí proběhnout přejímka pracoviště po předchozích pracích. 
Na střešní konstrukci budou osazeny veškeré prvky VZT a ZTI, budou také osazeny 
střešní světlíky. Na ploše nebudou žádné ostré výčnělky a zbytky materiálu 
po dřívějších etapách stavby. Povrch bude zameten a uklizen. V případě nevyhovující 
nerovnosti bude nutno dotčená místa srovnat. Stropní konstrukce musí být hotová 
nejméně 28 dní a obsahovat maximální vlhkost 5 %. 

O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku za účasti 
stavbyvedoucího a hlavního mistra dané etapy. 

3.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště bude po celém obvodu obehnáno plotovými mobilními dílci Optimal 
(3500Zn) o výšce 1,8 m osazenými do betonových nosných patek VRA. Dílce budou 
dodatečně zaslepeny plachtou z důvodu pohybu chodců okolo stavby. Vjezd bude 
sloužit uzamykatelná brána umístěná v jižní části pozemku, která jako jediná sousedí 
s městskou komunikací. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400V 
a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 
strojů budou zpevněny vrstvou zhutněného štěrku. Na staveništi budou umístěny 
unimobuňky pro poskytnutí technického i hygienického zázemí pracovníkům. Jedna 
stavební buňka slouží jako uzamykatelný sklad. Umístění veškerých těchto objektů 
je patrné z výkresu zařízení staveniště. Odběrná místa budou označena viditelně 
a budou u nich směrovky k hlavním vypínačům. 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Podmínky provádění 

Při práci musí být dodrženy jak klimatické, tak povětrnostní podmínky. Práce 
s jeřábem a ve výškách musí být zastaveny při rychlosti větru větší jak 11 m/s. 
Pokládku skladby ploché střechy nelze provádět při dešti, silném větru ani krupobití. 
Ideální vlhkost podkladu by neměla přesáhnout 2 %. V případě vlhkého podkladu 
je nutno před zahájením kladení dalších vrstev podklad vysušit. V případě nutnosti 
pozastavení nebo přerušení plánované práce z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek bude o tom proveden záznam do stavebního deníku. 

4.2 Instruktáž pracovníků 

Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. 
Pracovníci budou podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o pohybu po staveništi. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu 
s platnými ČSN a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek 
by mělo za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu 
vzniklých škod investorovi.  

5 PRACOVNÍ POSTUP  

5.1 Penetrační nátěr 

Bude zkontrolováno, zda je povrch očištěný a zbavený prachu. Penetrace bude 
přelita do vhodné nádoby a naředěna dle potřeby/návodu na obalu. Pomocí válečku 
budeme nanášet penetraci na celou plochu stropní konstrukce. Atiky budou natřeny 
po celé výšce, kde přijde natavit izolační pás, a necháme zaschnout. 

5.2 Parozábrana 

Na vyschlý podklad bude rozvinuta první vrstva nové skladby ploché střechy 
a to parozábranu z modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Ten bude 
připevněn ke konstrukci celoplošným natavením pomocí plynové bomby a hořáku. 

Pracovník nasune do role rozvinovací tyč a pod tlakem stálou rychlostí tlačí před 
sebou roli asfaltového pásu. Druhý pracovník stojící na opačné straně plynovým 
hořákem bude natavovat spodní plochu odmotávané role. Kombinací tlaku a tepla 
dojde k dokonalému přilepení na stropní konstrukci. Správně natavený asfaltový pás 
poznáme tak, že když pracovník pokračuje s odmotáváním role před sebou a na 
krajích vytéká rozpuštěný asfalt. Je nutné si dávat pozor, abychom nenahřívali příliš 
moc, protože nám poté zůstane pouze výztužná rohož, spodní část asfaltu bude pryč 
a my nedocílíme kvalitního spojení s podkladem. V rozích a koutech budou přidány 
výztužné čtverce 150 x 150 mm pro zajištění těsnosti. 
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Obr. 5-1 Rozvinování a natavování asfaltového pásu [1] 

 
Obr. 5-2 Detail kvalitně provedeného spoje [2] 

5.3 Pokládka tepelné izolace a spádových klínů 

TI desky budou rozloženy po obvodě střechy a  zakotveny do atik. Dle kladečského 
plánu budou rozmístěny spádové klíny s nakašírovaným asfaltovým pasem a přilepeny 
PUR pěnou k podkladu. Pěnu budeme nanášet v pruzích buď na konstrukci, nebo 
na samotnou desku a přitlačíme. Před přilepením je nutno vyřezat otvory pro svody 
a instalace. Přesahy jednotlivých pásu budeme spojovat natavením a provedeme 
kotvení hmoždinkami a vruty. Veškeré úpravy rozměrů nebo vyřezávání otvorů 
budeme provádět odporovou řezačkou na polystyren. 

 
Obr. 5-3 Montáž spádového klínu s asfaltovým pásem [3] 
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Obr. 5-4 Kotvení k podkladu [4] 

5.4 Osazení vpustí a horní vrstva 

Do připravených otvorů budou osazeny dešťové vpusti s ochrannou mřížkou proti 
vniknutí nečistot opatřené manžetou z asfaltového pásu pro spojení s izolační vrstvou. 
Hrdlo vpusti bude osazeno pod úroveň nejnižšího místa horního povrchu povlakové 
krytiny. Po umístění veškerých vpustí a prostupů bude následovat rozmístění rohových 
klínků pro zamezení ostrých lomů pásu a celoplošné natavení horní hydroizolační 
vrstvy ve formě modifikovaného asfaltového pásu s modrozeleným břidličným 
posypem. Postup natavení bude obdobný jako u provádění parozábrany.  

 
Obr. 5-5 Vpusť s napojením na asfaltový pás [5] 

5.5 Klempířské práce 

Oplechování zhlaví atik bude ukončeno okapnicí na obou stranách. Vzdálenost 
plechu od boku atiky je 35 mm. Vrchní vodorovná část atiky bude vyspádovaná 
směrem ke střešnímu plášti tak, aby stékající dešťová voda nestékala na fasádu. 

Oplechování bude provedeno včetně bočního lemování. Na zhlaví bude plech 
přichycen pomocí plechové příponky, která je kotvena do podkladního betonu pomocí 
šroubu do betonu EJOT BS-R. Propojení příponky a horního plechu zajistí samořezné 
šrouby s gumovou těsnící podložkou EJOT SAPHIR. Napojování jednotlivých prvků 
bude provedeno přesahem a spára bude utěsněna silikonovým tmelem. 

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

- 1x vedoucí čety – izolatér 
- 6x pomocný pracovních – izolatér 
- 2x klempíř 
- 2x pomocný pracovník 
- 1x jeřábník 
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7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 

7.1 Velké stroje 

- Smykem řízený nakladač BOBCAT S530 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B6 

7.2 Nářadí a pomůcky 

Pro práce bude použito ruční elektrické nářadí, jako je AKU šroubovák, úhlová 
bruska, propan – butanový hořák, vrtací kladivo HILTI TE – 7C, odporová řezačka 
polystyrenu, rozvinovací tyč. 

Pro správné výškové osazení bednění budou zapotřebí kalibrované měřicí přístroje, 
jako jsou optický nivelační přístroj, metr, pásmo a vodováha. 

7.3 Ochranné pomůcky 

Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
a chrániče sluchu, respirační rouška. V případě teplot v místě montáže nižších 
než 10°C zateplený oděv. 

8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 Kontrola vstupní 

Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu PD, klimatické podmínky, stav pracoviště 
po předchozích etapách výstavby, čistota a rovinnost podkladu, výskyt ostrých 
výčnělků. Ověří, zda jsou namontovány a osazeny veškeré prvky na stropní konstrukci. 

8.2 Kontrola mezioperační 

Mistr bude provádět kontrolu správného kladení desek dle kladečského plánu, 
kotvení k podkladu, kvalitu přilepení parozábrany k podkladu, osazení vpustí, 
provedení vrchní hydroizolační vrstvy, oplechování atik. Zvýšená pozornost bude 
kladena na riziková místa, jako jsou rohy, kouty a špatně přístupná místa. 

8.3 Kontrola výstupní 

Mistr a stavbyvedoucí provedou kontrolu kvality spojů jednotlivých pasů v ploše 
i v koutech a rozích, ověří správnost opracování prostupů ve skladbě střechy, vizuálně 
zkontroluje možnou přítomnost prošlápnutí nebo protržení asf. pásu. Bude proveden 
zápis do SD. 

Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „KZP – provádění ploché střechy“ 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 
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- Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 

Obsluha strojů a elektrického zařízení: 
- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 

ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, 
nebo musí být použito ochranné zařízení. 

- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 
- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 

poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 
- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 
- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 
- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 

Konkrétnější podmínky a nařízení z hlediska BOZP viz kapitola „Plán rizik BOZP“ 

10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 

Veškerý odpad během výstavby bude skladován v příslušných kontejnerech, 
aby nemohlo vlivem klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě 
ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby bude odpad 
zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, 
která si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejneru vždy vystaví doklad 
o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního 
deníku. 

Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 

Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 
- pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje 
- práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 
- působnost orgánů veřejné správy 
- zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta)  
- vsáknutí do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s platnou 

legislativou) 
- zamezení úniku: bezpečné zacházení, nevypouštět do kanalizace 
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Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky 
číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 

Tab. 10-1 Tabulka odpadů 
Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 
jinak neurčené 

15 01 02  Plastové obaly O A 

„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 02 03  Plasty - polystyren O B 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet N A 

17 04 04  Titan - Zinek O A 

„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 

20 03 01 Směsný komunální odpad O A 

Způsoby zpracování odpadů: 
A – Odpadové centrum a spalovna (Technické služby města Olomouce, a.s., 

 Olomouc) 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Investičním záměrem stavebníka je vybudovat novostavbu 7patrového bytového 
domu s komerčními prostory v přízemí a parkovacími stáními v podzemním podlaží. 
Výstavbou tohoto objektu dojde ke zhodnocení stavebního pozemku v prostorově 
zajímavé lokalitě 

Nosný systém stavby bude tvořen vyzdívaným monolitickým skeletem, 
železobetonovými ztužujícími stěnami a železobetonovými stropními deskami. Objekt 
bude založený na monolitické železobetonové vaně podzemních garáží (tzv. bílá 
vana), základová spára bude v dotyku s podzemní vodou. Dispozice skeletu vychází 
především z požadavků na odstavná stání v podzemní části objektu. Stavba bude 
používat rozpony v podélném směru po 5,2 m, v příčném směru 6,5 m a 4,9 m. 
Konstrukční výšky typických bytových pater budou 2,97 m, ostatní výšky budou díky 
komplikovanému řešení proměnlivé (záplavové území, přístup ZTP, komunikační 
návaznosti a optimální osazení do terénu). Pro vyzdívky budou použity cihelné 
tvarovky. Obvodový plášť je proveden z keramických bloků POROTHERM P+D 30. 

Použití konstrukčního systému vyzdívaného skeletu vyvolá potřebu kompletního 
zateplení celé stavby. 

Vzhledem k tvarovému řešení stavby a požadavku na rovnoměrné dosedání objektu 
bude voleno založení na pilotách. 

Dům bude zastřešen plochou střechou. Horní 7. NP je odskočeno tak, že část 
střechy nad 6. NP zároveň tvoří terasu pro byt umístěný v 7. nadzemním podlaží. 
Ta bude z části zelená - tl. substrátu pro střešní zahrady tl. 200 mm.  

1.1 Obecné informace o procesu 

Hlavní konstrukční sestavou nosného systému jsou sloupy a ztužující stěny spojené 
s monolitickými stropy. Mezi patry budou osazeny žb prefabrikovaná schodišťová 
ramena. Do sloupů bude jako materiál požit beton C 30/37 XC1 a do stropních desek 
C 25/30 XC1. Jako výztuž je navržena ocel 10 505® o průměru 10 – 14 mm a sítě kari 
průměru 8 mm. Pro bednění svislých i vodorovných konstrukcí bude využito systémové 
bednění PERI MULTIFLEX. Jednotlivé bednící dílce a armatury budou sestavovány 
ručně. Výjimkou jsou armokoše pro sloupy a průvlaky, které budou již ohnuty 
a zkompletovány z armovny. Věžovým jeřábem bude materiál dopraven na místo. 
Provádění betonáže je navrženo za pomoci autočerpadla Putzmeister M 38-5 a ve 
vyšších patrech poté badií o objemu 0,75 m3. 

2 MATERIÁLY 

2.1 Systémové bednění PERI TRIO, MULTIFLEX 

2.1.1 Výpis prvků 

Bednící systém PERI TRIO: 
- svislé stěnové prvky – PERI TRIO 
- povrch bednění (pohledová vrstva) – bude tvořena u stěn překližkou osazená 

v rámovém bednění 
- nesystémové prvky – budou provedeny vložky z hranolů, prken, překližek 
- Výpis prvků je proveden pro bednění svislých konstrukcí nad 4. NP 
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Tab. 2-1 Bednící dílce PERI TRIO[2]: 

Název Počet ks 

TRIO-PRVEK TR/4 30x240  14 
TRIO-PRVEK TR/4 330x120  3 
TRIO-PRVEK TR 330x90  2 
TRIO-PRVEK TR 330x72  3 
VÍCEÚČELOVÝ PRVEK TRM/4 330x72 87 
TRIO-PRVEK TR/330x60  20 
TRIO-PRVEK TR/ 330x30  13 
TRIO-ROH TE/4 330  5 

DOROVNÁVACÍ DÍL LA 330  6 

Tab. 2.2 Příslušenství PERI TRIO [2]: 

Název Počet ks 

TRIO ZÁMEK BFD POZINK  211 
VYROVNÁVACÍ ZÁVORA TAR 85 378 
TRIO ČELNÍ KOTVA TS, POZINK  720 
KONZOLA TRG 80 8 
TRIO SESTAVOVACÍ HÁKY, 1,5T  4 
TÁHLO DW 15; L=0,85 M  254 
PVC ZÁTKY D=20/24 (250KS)  10 
KLOUBOVÁ MATKA  1228 
PERI BIO CLEAN 20L  1 
TRANSPORTNÍ HÁKY – á 2 ks 2 

TRIO - KOMBINOVANÉ HÁKY 2 

Tab. 2-3 Doplňkové řezivo (sloupy,stěny) - trámky, překližka [2]: 

Rozměr Počet ks 

3 x 0,23 m  2 
3 x 0,3 m  2 
3 x 0,53 m  1 
3 x 0,6 m 3 
3 x 0,7 m  1 
3 x 0,87 m  1 

90 x 30 m  1 

Bednící systém PERI MULTIFLEX: 
- vodorovné prvky – příhradové nosníky a voděodolná překližka 
- povrch bednění (pohledová vrstva) – bude provedena překližkou na sraz 
- nesystémové prvky – budou provedeny vložky z hranolů, prken, překližek 
- výpis prvků je proveden pro bednění stopu nad 4. NP 
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Tab. 2-4 Bednící dílce PERI MULTIFLEX [2]: 

Název Počet ks 

Stojky PEP 20 N 260/151-260 
 

1062 
Nosník GT 24, L=1,5m 240 
Nosník GT 24, L=1,8m 173 
Nosník GT 24, L=3,0m 102 
Nosník GT 24, L=3,3m 470 
Nosník GT 24, L=4,2m 129 
Nosník GT 24, L=5,4m 102 
Univerzální trojnožka, pozink 453 
Křížová hlava s klapkou 20/24 S 478 
Přímá hlava s klapkou 24 S 588 

Tab. 2-5 Příslušenství PERI MULTIFLEX [2]: 

Název Počet ks 

Závlačka 4/1, pozink. - 
Hřebík s dvojitou hlavou L= 6 - 
Trámová a nosníková spojka - 
Spona pro zavětrování stojek H - 
Adapter  HL - 500, pozink. - 
Pracovní vidlice 24, pozink. - 
Spona pro zavětrování stojek, čep 14 - 107, pozink. - 
Odbedňovací lišta, L= 2,5 m - 
Odbedňovací vozík alu - 
Nosník AW 824 

Držák zábradlí 144 

Tab. 2-6 Doplňkové řezivo (strop) - trámky, překližka [2]: 

Název Počet m2 

Voděodolná bednící překližka tl. 21/22 mm 1120 

Stavební řezivo 80x80mm  

Stavební řezivo 120x25mm  

2.2.1 Primární doprava 

Prvky stropního i stěnového bednění zapůjčené od firmy PERI, SPOL, s.r.o. budou 
dopraveny ze skladu v Prostějově ze vzdálenosti přibližně 20 km. Dopravní prostředek 
zajišťuje pronájemce. 

2.2.2 Sekundární doprava 

Bude využito věžového jeřábu Liebherr 130 EC-B6. Drobný materiál bude umístěn 
a přepravován v transportních koších, bednící desky, nosníky a stojky v ocelových 
rámech. Připravené smontované bednící dílce budou přepraveny pomocí závěsných 
háků PERI.  
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2.3 Prefabrikované schodiště 

2.3.1 Výpis prvků 

- Schodišťové rameno - 180/140/16 cm – 3x 
- Mezipodesta - 140x140x16cm – 1x 
- izolace proti kročejovému hluku pod schodišťové dílce REGUPOL 6510 

2.3.2 Primární doprava 

Z prefa výrobny IP Systém, a.s. budou dopraveny tahačem DAF XF s 3nápravovým 
klanicovým valníkovým návěsem hotové schodišťové dílce na staveniště. Zde budou 
za pomoci věžového jeřábu Liebherr 130 EC-B6 přímo osazeny do konstrukce, nebo 
složeny na připravenou skládku a podloženy dřevěnými podkladky. 

2.3.3 Sekundární doprava 

Přeprava na místo v konstrukci nebo z dopravního prostředku na skládku bude 
zajišťovat stacionární věžový jeřáb. Prvky budou uvazovány za montážní oka. 
Pracovníci budou provádět ručně za pomoci ocelových tyčí jemné korekce polohy dílců 
před jeho finálním umístěním. 

2.4 Betonářská výztuž 

2.4.1 Výpis prvků 

Stěny a sloupy 
Pro vyztužení konstrukcí stěn a sloupů budou využity již předpřipravené armokoše 

z prutové výztuž 10 505 (R) ø 10-14 mm a třmínků ø 8 mm. Tyto prvky budou využity 
vzhledem k velmi výhodné časové úspoře, možnosti výroby mimo staveniště a dopravy 
jednotlivých částí v jednom kuse. 

Tab. 2-7 Tabulka prvků výztuže sloupů a stěn 4. NP 

Prvek [m]: Množství Hmotnost vyztužení [kg] 
Sloup 0,5 x 0,3  42 1596,6 
Ztužující stěna 5,3 x 0,3  1 393,3 
Ztužující stěna 5,5 x 0,3 1 408,6 
Ztužující stěna 7,0 x 0,3 1 518,4 
Stěna výtahové šachty   
2,1 x 0,15 2 155,9 
2,05 x 0,15 2 152,2 

Hmotnost vyztužení svislých konstrukcí v 4. NP bude celkem 3225 kg. 

Strop 
Stropní konstrukce budou vyztuženy kombinací prutové výztuže z oceli 10 505(R) 

a sítí KARI AQ80 – svařovaná síť ø8 mm, oka 100/100 mm. Vzájemné provázání bude 
prováděno přesahem a spojeno pomocí vázacího drátu. 
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Tab. 2-8 Tabulka prvků výztuže stropu 4. NP 

Prutová výztuž KARI sítě 

Průměr 
[mm] 

Délka 
[m] 

Počet 
ks 

Délka 
celkem 

[m]  TYP Rozměr 
[m] 

Hmotnost 
[kg] 

Množství 
[ks] 

Celkem 
[kg] 

8 5,20 141 733,2 AQ 80 1,74x3,0 41,48 4 165,92 
8 5,50 108 594 AQ 80 2,4x3,0 56,88 54 3071,52 
8 4,00 46 184 AQ 80 1,75x3,5 48,38 1 48,38 

Délka celkem: 1511,2 AQ 80 2,4x3,5 66,36 7 464,52 
Hmotnost [kg/m] 0,395 AQ 80 2,4x1,2 22,75 5 113,75 

Hmotnost celkem [kg]  596,92 AQ 80 2,4x5,85 110,92 6 665,52 
  AQ 80 1,5x1,2 14,20 1 14,2 

10 1,30 124 161,2 AQ 80 1,55x1,2 14,69 1 14,69 
10 1,96 215 421,4 AQ 80 2,5x5,2 98,59 47 4633,73 
10 2,11 212 447,32 AQ 80 1,55x5,55 67,96 1 67,96 
10 2,50 33 82,5 AQ 80 1,55x5,2 63,67 4 254,68 
10 3,00 20 60 AQ 80 2,4x5,55 105,23 16 1683,68 
10 3,10 13 40,3 AQ 80 1,55x5,85 71,63 1 71,63 
10 3,20 19 60,8 AQ 80 2,4x5,15 97,64 3 292,92 
10 5,15 16 82,4 AQ 80 2,4x6,0 113,76 8 910,08 

Délka celkem: 1355,92 AQ 80 2,4x4,45 84,37 3 253,11 
Hmotnost [kg/m] 0,617 AQ 80 1,65x3 39,11 1 39,11 

Hmotnost celkem [kg]  836,60 AQ 80 2,4x3,25 61,62 2 123,24 
  AQ 80 2,4x5,30 100,49 1 100,49 

12 1,75 8 14 AQ 80 2,4x4,8 91,01 5 455,05 
12 2,00 12 24 KY 86 2,4x6,0 75,89 62 4705,18 
12 3,50 20 70 Hmotnost celkem [kg]:  18149,36 

12 5,20 5 26 

Délka celkem: 134 

Hmotnost [kg/m] 0,888 

Hmotnost celkem [kg]  118,99 

  

14 2,00 322 644 

14 2,40 24 57,6 

14 2,50 99 247,5 

14 2,86 30 85,8 

14 3,00 147 441 

14 3,10 78 241,8 

14 3,20 383 1225,6 

14 3,45 46 158,7 

14 4,50 15 67,5 

Délka celkem: 3169,5 

Hmotnost [kg/m] 0,888 

Hmotnost celkem [kg]  2814,52 
 

Hmotnost vyztužení stropní konstrukce 4. NP bude 22516,39 kg. 
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2.4.2 Primární doprava 

Doprava betonářské výztuže bude zajištěna firmou IP Systém, a.s., kde bude svislá 
výztuž předem ohnuta a svázána do jednotlivých armokošů dle objednávky. 
Jako dopravní prostředek dodavatele bude použit valníkový nákladní automobil MAN 
26.364 HIAB 288 EP-4. 

2.4.3 Sekundární doprava 

Předpřipravené armokoše, svazky prutů, sítě kari a drobný materiál budou 
přesouvány po staveništi ze skládky na konstrukci kusově, ve stozích nebo 
v transportních koších pomocí věžového jeřábu. Jednotlivé prvky následně budou 
pracovníci umisťovat na místo dle PD ručně a spojovat vazacím drátem. 

2.5 Beton 

2.5.1 Výpis prvků 

Do konstrukce budou použity dvě třídy pevnosti betonové směsi. Do stropních 
konstrukcí C25/30 XC1 a do sloupů a ztužujících stěn C30/37 XC1. Za kvalitu 
čerstvého betonu zodpovídá betonárna, i přesto budou prováděny zkoušky z každé 
várky. Výpis množství směsi je pro provedení svislých konstrukcí 4. NP. 

Tab. 2-9 Tabulka množství betonové směsi pro 4. NP 

Prvek: Druh betonu: Množství: 
Stropy, nosníky C25/30 XC1 253,04 m3 
Ztužující stěny, příčky C25/30 XC1 16,46 m3 
Sloupy C30/37 XC1 17,34 m3 

2.5.2 Primární doprava 

Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávači SCHWING AM 9 C 
o objemu bubnu 9 m3 z nedaleké betonárny ZAPA beton, a.s. se sídlem v Olomouci – 
Holici vzdálené 4,6 km. Průměrná doba cesty v závislosti na hustotě dopravy činí 6 - 10 
minut. Jako hlavní příjezdová trasa na stavbu bude sloužit ulice Nezvalova. Na trase se 
nevyskytují žádné omezení z hlediska průjezdnosti nebo únosnosti mostních 
konstrukcí. Prázdné automobily budou před odjezdem ze staveniště očištěny 
a vypláchnuty na předem určeném místě, aby se předešlo znečištění pozemních 
komunikací. 

2.5.3 Sekundární doprava 

Čerstvý beton bude autočerpadlem betonové směsi Putzmeister M 38-5 vytlačován 
na místo v konstrukci. Výškový dosah je navržen do úrovně 4-5. NP. Po dosažení 
maximálního možného dosahu ramene budou na vyústění namontovány nástavné 
hadice, které budou pracovníci manuálně přesouvat po ploše stropních konstrukcí 
v závislosti na průběhu prací. Svisle konstrukce budou poté prováděny za pomoci 
bádie (koše na beton) o objemu 0,75 m3. Ta bude přepravována pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 130 EC-B6. Váha plné badie i s vlastní hmotností činí cca 2 t. 
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2.6 Skladování 

Skladovací plocha bednění a výztuže bude po konzultaci se statikem částečně 
na ploše staveniště a částečně na již zhotovené stropní konstrukci předchozího 
podlaží. Při skladování na zemi bude povrch zpevněn vrstvou zhutněného štěrku 
a odvodněn ve spádu min. 2 % směrem od objektu. Materiál ukládaný na již hotovou 
konstrukcí bude rozložen po ploše tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné zatěžování 
konstrukce. Veškerý materiál bude podložen dřevěnými podkladky. Armokoše a volná 
výztuž bude podložena po vzdálenosti 1 m, převislé konce by neměly být delší 
jak 0,5 m, aby bylo zabráněno deformacím. Nosníky a překližkové desky bednění 
budou uloženy stejným způsobem. Stojky jsou uloženy v ukládacích paletách PERI. 
Spouštěcí hlavy a drobný materiál potřebný k bednění bude uložen v kontejneru 
se síťovými bočnicemi. V těchto kontejnerech je možný i přesun jeřábem. Mezi stohy 
materiálu by měly být dodrženy průchozí šířky 0,75 m. 

Běžný stavební materiál bude uložen do skladů staveniště. Materiál, jehož životnost 
neovlivňují povětrnostní vlivy, může být uložen i na zpevněných plochách. Ostatní 
drobné materiály budou uloženy v uzamykatelných skladech. Látky, náchylné 
na snížené teploty, musí být umístěny v temperovaných skladech. 

2.7 Předzásobení 

Množství bednění a výztuže bude vždy takové, aby vystačilo na vyhotovené jednoho 
podlaží a to jak stropní konstrukce, tak svislých konstrukcí. Čerstvý beton bude 
dovážen dle postupu prací a harmonogramu na danou etapu betonáže, která vždy 
proběhne jako celek. 

Bližší rozpis zásobování materiálem viz samostatná kapitola „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro nasazení pracovníků a strojů“. 

3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ A VYBAVENOST STAVENIŠT Ě 

3.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením prací bude provedena kontrola již hotových svislých a vodorovných 
konstrukcí. Bude zapotřebí, aby svislé konstrukce měly před zahájením bednění 
minimálně pevnost 10 MPa, pokud statik neurčí jinak. Odchylka sloupů a stěn od svislé 
roviny by neměla být větší jak ± 5 mm. Bude zkontrolován výskyt štěrkových hnízd, 
prasklin a prohlubní. Rovinnost bude měřena laserovým přístrojem. Při zjištění 
nedostatků bude zajištěna náprava. Budou zkontrolovány také prostupy pro veškeré 
instalace dle PD a ověřeny přesahy výztuže pro napojení na další patra. 

O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku za účasti 
stavbyvedoucího a hlavního mistra dané etapy. 

3.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště bude po celém obvodu obehnáno plotovými mobilními dílci Optimal 
(3500Zn) o výšce 1,8 m osazenými do betonových nosných patek VRA. Dílce budou 
dodatečně zaslepeny plachtou z důvodu pohybu chodců okolo stavby. Vjezd bude 
sloužit uzamykatelná brána umístěná v jižní části pozemku, která jako jediná sousedí 
s městskou komunikací. Na staveniště bude k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 
a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 
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strojů budou zpevněny vrstvou zhutněného štěrku ve spádu min. 2 %. Na staveništi 
budou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického i hygienického zázemí 
pracovníkům. Jedna stavební buňka bude sloužit jako uzamykatelný sklad. Umístění 
veškerých těchto objektů je patrné z výkresu „Zařízení staveniště“. Odběrná místa 
budou označena viditelně a budou u nich směrovky k hlavním vypínačům. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Podmínky provádění 

Před zahájením i v průběhu práci bude stavbyvedoucí dohlížet na dodržení 
jak klimatických, tak povětrnostních podmínek. Práce s jeřábem a ve výškách budou 
zastaveny při rychlosti větru větší jak 10 m/s. Betonáž musí být přerušena i za mrazu, 
hustého sněžení, snížené viditelnosti. Pokud klesne teplota venkovního vzduchu pod 
+5 ºC, bude nutné provést technologická opatření. Všeobecně pro všechny betonáže 
při nízkých teplotách platí, že teplota betonové směsi při vykládce má mít teplotu 
do +10 °C a při ukládce do bednění +5 °C. Tohoto bude na betonárce dosaženo 
předehřevem záměsové vody, případně kameniva. Další variantou bude zakrývání 
konstrukce PE fólií nebo geotextilií. Po dohodě s technologem bude možné přidat 
do čerstvého betonu urychlovače tuhnutí. Současně však teploty nesmí přesáhnout 
30°C, kdy by bylo opačně nutné bednění ochlazovat a konstrukci zakrývat před 
slunečními paprsky. 

4.2 Instruktáž pracovníků 

Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. 
Pracovníci budou podrobeni instruktáži zejména ve vyhláškách č. 591/2006 Sb. 
a č. 362/2005 Sb., o nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a také detailně seznámení 
s pracovním postupem a technologií. O školení musí být proveden zápis do stavebního 
deníku a tento pak stvrzen podpisy všech pracovníků. Veškeré stavební práce budou 
provedeny v souladu s platnými ČSN a požadavky investora. Nedodržení některé 
z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení od smlouvy ze strany 
investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi.  

5 PRACOVNÍ POSTUP  

5.1 Provádění svislých monolitických konstrukcí 

5.1.1 Armování konstrukce 

Vyztužování svislých konstrukcí bude provedeno z oceli 10 505(R). Jednotlivé pruty 
budou ohnuty a sestaveny do navrhnutých armokošů, které budou dopraveny 
na staveniště od společnosti IP SYSTÉM, a.s. Ty budou pomocí věžového jeřábu 
dopraveny ze skládky nebo rovnou z dopravního prostředku na místo v konstrukci. 
Dílčí úpravy délky nebo tvaru budou prováděny pracovníky přímo na stavbě. 

Před osazováním výztuží bude nutné zkontrolovat její celistvost a zejména čistotu 
povrchu. Jestliže bude výztuž znečištěna nadměrnou korozí, zeminou, cementovým 
mlékem nebo mastnotou je nutné ji těchto nečistot zbavit, aby byla zajištěna její 
dokonalá přilnavost k betonu. 
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Spojování výztuží bude provedeno přesahem a jednotlivé pruty výztuže mezi sebou 
svázány pomocí armovacích kleští a vázacího drátu. Délky jednotlivých přesahu 
jakožto max. povolené rozteče výztuží uvádí PD. 

Během osazování bude nutno dodržet správné rozmístění, zejména 
pak dostatečnou krycí vrstvu. Tu budou zajišťovat plastové distanční podložky osazené 
v pravidelných rozestupech a množství na m2 uvedeném v PD. Budou kontrolovány 
mezery mezi jednotlivými pruty výztuže, aby byl zajištěn snadný prostup frakce 
kameniva do všech částí budoucí konstrukce a následně jejího zhutnění. 

Po osazení výztuže budou vloženy a fixovány chráničky, které vytvoří budoucí 
prostupy v konstrukci pro rozvody a instalace.  

5.1.2 Bednění konstrukce 

Bednění jako takové se skládá z jednotlivých dílců vzájemně spojovaných do tuhého 
celku, který nám vytváří dočasnou oporu pro nově budovanou konstrukci a také určuje 
její budoucí tvar. Zde navržené systémové bednící dílce PERI TRIO se skládají 
z hliníkového rámu a voděodolné překližky to tohoto rámu upevněné.  

Dílce se ukládají na zpevněný podklad (v našem případě strop předchozího patra) 
na sraz k sobě, kde jsou po výšce staženy BDF spojkami. Tloušťku konstrukce zajišťují 
distanční vložky (chráničky) ve kterých jsou současně vedeny závitové tyče, které 
v kombinaci s utaženými maticemi udržují požadovaný rozměr prvku.  

Základní stěnový panel bednění má rozměry šířka 2400 x výška 2700 mm. Šířky 
a výšky jsou následně v modulu po 300 mm rozšiřovány. U šířky jsou to zmenšující 
přídavné profily 300, 600, 900 a 1200 mm. Výškově se pak modul od základní výšky 
rozšiřuje na stěny o výšce 2700, 3000, 3300 až 5400 mm. Konstrukční výška 
budoucího patra je 2750 mm, proto byla zvolena výška bednících dílců 3000 mm. 

Příprava bednícího prvku 
Před procesem bednění budou veškeré komponenty zkontrolovány z hlediska jejich 

neporušenosti (konstrukce a povrchy), stability a únosnosti. Nevhodné a poškození 
prvky nesmí být použity pro bednění. Pracovníci na volné montážní ploše již hotového 
stropu budou připravovat z jednotlivých bednících rámů panel pro stěny 
o požadovaných rozměrech.  

Vysokotlakým čističem budou omyty nečistoty na vnitřní straně bednění a dílce 
se nechají vyschnout. Pomocí ruční pumpy bude proveden nástřik odbedňovacím 
lakem. Tyto dílce budou vzájemně spojeny zatloukacími BDF spojkami. Pro bednění 
sloupů bude postup podobný. Vzhledem k tloušťce stěn a sloupů bude na užší straně 
sloupu/stěny nutno doplnit o nesystémové prvky. Tím bude bednící dílec vytvořený 
z volné desky překližky přitlučené ke  dvěma dřevěným hranolům. Po umístění 
do pozice bude přes čelní kotvu přitažen k ostatním prvkům. 
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Obr. 5-1 BDF spojka [1] Obr. 5-2 Spojování v ploše, na rohu [1] 

Osazení na místo 
Sestavené prvky budou přepravovány věžovým jeřábem Liebherr 130 EC-B6. Každý 

díl bude upevněn vždy dva háky (výrobce zakazuje přepravovat dílec pouze na jednom 
sestavovacím háku), přesvědčíme se o jejich uchycení a dodatečně překontrolujeme 
také pevnost BDF zámků dílce či celé sestavy. Dílce přepravujeme věžovým jeřábem 
vždy jen ve svislé poloze 

Výztuž mezi panely bude opatřena distančními vložkami, aby bylo zajištěno krytí 
výztuže. Než bude uvolněn zavěšený dílec, pracovníci provedou kontrolu správného 
umístění a z vnitřní strany budou osazeny stabilizační opory, tím předejdeme možnosti 
překlopení a zajistíme lepší přenesení sil zatížení od betonové směsi. Po dopravení 
protilehlých částí bednění budou vzájemně spojeny závitovými tyčemi s plochými 
maticemi, které budou protaženy plastovou chráničkou. Ta v konstrukci bude plnit dvě 
hlavní činnosti. Umožní následné vyjmutí závitové tyče z konstrukce, aniž by došlo 
k jejímu znečištění nebo zatvrdnutí v konstrukci a současně slouží jako distanční prvek 
pro zajištění rozměrů budoucí konstrukce. Jednotlivé díly bednění jsou k sobě opět 
připevněny zatloukacími BDF spojkami. Prostupy v bednění, které nebudou využity 
závitovými tyčemi, bude nutno ucpat pomocí PVC záslepek, aby byla zajištěna těsnost 
konstrukce.  

 
 

Obr. 5-3 Přeprava bednících dílců [1] Obr. 5-4 Závěsný hák [1] 

5.1.3 Betonáž konstrukce 

Betonová směs bude z výrobny dopravována pomocí autodomíchávačů. Doba 
dopravy betonu z výrobny zabere 6-10 minut, takže nebude výrazně zkracována doba 
jeho zpracovatelnosti. Před zahájením ukládání čerstvého betonu bude stavbyvedoucí 
kontrolovat dodací listy, zda obsahují správnou třídy a konzistenci směsi a odebere 
zkušební vzorky. Betonová směs nesmí být při dopravě do konstrukce jakkoliv 
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znehodnocena (deštěm, sněhem, prachem, odřezky materiálů, apod.). Stroje na 
přepravu betonové směsi budou před zahájením prací propláchnuty vodou, aby 
nedošlo k ucpání dopravních hadic. Voda z vyplachování nesmí přijít do bednění. 

Před samotnou betonáží bude znovu prověřena stabilita, celistvost a těsnost 
bednění a správné polohy výztuží. Tato kontrola budoucí zakryté výztuže bude 
zaznamenána do stavebního deníku a bude o ní sepsán protokol. 

Betonáž bude prováděna zodpovědnými a proškolenými pracovníky, kteří budou 
vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Práce budou prováděny s přenosných 
lešení nebo z lávek osazených na bednící konstrukci. Komunikace mezi betonáři 
a obsluhou čerpadla, nebo věžového jeřábu v případě použití badie, bude pomocí 
vysílaček. 
Čerstvý beton bude autočerpadlem betonové směsi Putzmeister M 38-5 vytlačován 

na místo v konstrukci. Výškový dosah je navržen do úrovně 4-5. NP. Po dosažení 
maximálního možného dosahu ramene budou na vyústění namontovány nástavné 
hadice, které budou pracovníci manuálně přesouvat po ploše stropních konstrukcí 
v závislosti na průběhu prací. Svisle konstrukce budou poté prováděny za pomoci 
bádie (koše na beton) o objemu 0,75 m3. Ta bude přepravována pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 130 EC-B6. Beton do bednění bude ukládán z maximální výšky 1,5 m. 
Badie i čerpadlo jsou pro tyto účely vybaveny betonážním gumovým rukávcem. Směs 
budeme ukládat ve vrstvách o max. mocnosti 300 mm a následně tuto vrstvu hutnit. 
Při hutnění bychom měli zasáhnout i do předchozí vrstvy a to v hloubce 10 až 100 mm 
této předchozí vrstvy. Vzdálenost vpichů vibrátoru by neměla překročit hranici 
1,5 násobku účinného poloměru vibrátoru. Pracovníci budou klást zvýšenou pozornost 
na to, aby co nejvíce omezili kontakt výztuže a vibrátoru a současně, nezměnit polohu 
výztuže. Bude dbáno na optimální čas vibrování vrstvy betonu tak, aby přemírou 
hutnění nedošlo k separování jednotlivých složek směsi. V případě nutnosti přerušení 
prací nesmí být časová prodleva mezi jednotlivými vrstvami více jak 2 hodiny. 

Po dokončení betonáží budou zapsány do stavebního deníku veškeré údaje časové 
(začátek a konec prací) a materiálové (třída betonu, dodavatel, spotřeba, apod.). 

5.1.4 Odbednění konstrukce 

V průběhu zrání betonu bude nutné tyto konstrukce ošetřovat. Odhalené části 
konstrukce budou překryty folií nebo vlhkou tkaninou (geotextilie) a vlhčíme kropením. 
Odbednění je možné cca po 48 hodinách od dokončení betonáže (dosažení pevnosti 
min. 10 MPa). Případné povrchové nedostatky (bubliny, odlupky a kaverny) budou 
očištěny na hutný materiál, navlhčeny, napenetrovány a vyspraveny vhodným 
materiálem.  

Při odbedňování je zakázáno odtrhávat bednění pomocí zvedacích mechanismů. 
Pouze bude upnuto bednění do sestavovacích háků tak, aby bylo bednění 
při demontáži jištěno proti překlopení a pádu. Následně budou uvolněny BDF zámky 
a odstraněny stabilizátory. Následně pomocí páčidla a kladiva budeme bednění 
odtahovat od betonové konstrukce. Dílce budou přepraveny na místo skladování, kde 
budou pracovníky očištěny a ošetřeny pro další použití. Veškerý drobný materiál bude 
zpátky roztříděn do drátěných košů. 
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5.2 Provádění vodorovných monolitických konstrukcí 

5.2.1 Bednění konstrukce 

Bednění stropních konstrukcí bude provedeno pomocí systémových dílců PERI 
MULTIFLEX. To se skládá z ocelových stojek, dvou řad nosníků GT24 a bednící 
voděodolné překližky. 

Strop 4. NP je navržen jako žb deska se ztužujícími průvlaky po obvodu a ve středu 
podlaží. Bednění bude provedeno současně pro oba prvky jako jeden celek. 

Prvním krokem bude dle PD rozmístění stojek tvořících hlavní podporu pro budoucí 
strop, ty budou umístěny do pomocných trojnožek. Stojka s trojnožkou musí být 
umístěna na rovném a čistém podkladu. Dojde-li k případu, kdy je stojka umístěna 
v rohu nebo si dvě sousední navzájem překáží, provedeme posunutí nohou do stran 
tak, aby nebyla ohrožena stabilita stojky.  

 
Obr. 5-5 Umístění trojnožky v rohu a u stěny [4] 

Na obvodu na krajích stropní konstrukce nebo balkonů budeme udržovat odstup o 
hrany min 150 mm. Na vrchol stojky budou osazeny roznášecí hlavice. Přímé hlavy 
musí být osově min. 150 mm od konce podélného nosníku a rozestupy mezi 
mezilehlými přímými hlavami (bráno i jako rozteč mezi přímou a křížovou hlavou) musí 
být dle tabulek. Hlavy budou zajištěny klapkou, nebo čepem se závlačkou. 

Pomocí rotačního laseru nebo nivelačního přístroje budou hlavice ustaveny 
do požadovaných výšek. Po výškovém usazení bude možné ukládat podélné nosníky 
GT24 pomocí pracovní vidlice. V místech navazujícího nosníku bude potřeba na hlavici 
převázat nosníky přesahem min. 150 od osy hlavice na každou stranu nosníku. 
Maximální osová rozteč mezi podélnými nosníky je 2000 mm. Na tyto podélné nosníky 
obdobně pomocí pracovní vidlice osadíme příčné horní nosníky GT24. I zde bude 
přesahování 150 mm jako u podélných spodních nosníků. Na takto rozmístěné nosníky 
budeme pokládat bednící překližky. 

 

Obr. 5-6 Postup stavění stropního bednění MULTIFLEX 1/2 [4] 
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Obr. 5-7 Postup stavění stropního bednění MULTIFLEX 2/2 [4] 

U bednění průvlaku bude výška vrchní řady nosníků i s položenou bednící 
překližkou tl. 21 mm tvořící bednění pro průvlaky ve výškové úrovni spodní hrany 
průvlaku a to 2500 mm od čisté podlahy. Nosníky budou vytaženy 0,8 m za venkovní 
okraje obvodových konstrukcí (stěny, sloupy, budoucí stropní konstrukce a průvlaky). 
Na okraje nosníků bude osazen systémový sloupek zábradlí, který v kombinaci 
s dřevěným prknem bude tvořit ochranu proti pádu pracovníků. Na tyto lávky bude 
provedeno pomocí zakládacích AW rámů bednění vysoké do úrovně budoucího stropu. 
Z vnitřní strany průvlaku bude tvořit oporu pro volný konec nosníku stropní konstrukce 
opět bočnice průvlaku vytvořená z AW rámu, hranolu a bednící překližky. Nosníky 
tvořící pracovní lávku vně objektu budou preventivně ukotveny táhlem do podlahy 
z důvodu zabránění překlopení. Napojení konstrukce balkónu na stropní konstrukci a 
průvlaky bude až v horní části stropní konstrukce, proto je nutné v obvodovém 
venkovním bednění pro balkony vynechat otvory. Bednění bude tedy jednoduché, 
pouze s jiným výškovým osazením stojek. Spojení stropní konstrukce a balkonu bude 
přes vložené ISO nosníky. Plochu bednění je nutné ošetřit odbedňovacím přípravkem. 

 
Obr. 5-8 Schéma bednění stropní konstrukce 4. NP [3] 

5.2.2 Armování konstrukce 

Pro všechny konstrukce bude používána ocel třídy 10 505 R. Veškerá výztuž, bude 
zkontrolována, očištěna, odmaštěna a připravena na použití. Armokoše pro průvlaky 
budou přivezeny již zkompletované, na stropní konstrukci budou pouze osazovat 
k  sobě, aby vytvořili celistvý obvodový prvek. Přemisťovány budou pomocí věžového 
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jeřábu na místo určení. Prutové armatury, které se budou ručně kompletovat (horní 
a dolní výztuž stropní konstrukce) budeme přepravovat ve svazcích nebo v boxech.  

Vyvázání výztuže stropu bude zajišťovat četa železářů. Bude postupováno podle 
platné výkresové dokumentace výztuže a dle níže rozepsaného postupu. 
Pro usnadnění pohybu pracovníků a neporušení vyvázané výztuže budou položeny 
na výztuž bednicí desky nebo stavební řezivo. Při betonáži stropu budou betonáři 
postupně odstraňovány. 

Pomocí křídy budou na bednicí desky vyznačeny osové vzdálenosti jednotlivých 
prutů. Znázornění prutů bude provedeno pro oba směry výztuže. Pro dosažení 
předepsaného krytí výztuže budou kladeny na plochu bednění plastové distanční 
podložky - lišty. Podložky budou kladeny v jednom směru po vzdálenostech cca 
1000 mm tak, aby výztuž byla v požadované výšce nad bedněním. Při zjištění vyšší 
výšky sloupu/stěny, než je požadováno, bude nutné sloup osekat, aby bylo dodrženo 
krytí výztuže. 

Na distanční podložky bude kladena spodní hlavní výztuž. Směr kladení výztuže 
je zaznačen na výkrese dolní výztuže a bude nutné jej dodržovat. Pruty budou 
umísťovány na předem zakreslené značky. Každý prut bude pomocí vázacího drátu 
přivázán k distanční podložce. Po vyvázání dolní výztuže v obou směrech bude 
následovat kontrola jednotlivých prutů a jejich osové vzdálenosti. 

Mezi speciální prvky patří ISO nosníky, jež zajišťují přenesení výztuže 
do balkonových konstrukcí za požadovaných tepelně-technických vlastností. Osazení 
nosníků bude řízeno projektovou dokumentací. Po obvodu stropní konstrukce budou 
vyvázány položky tvaru U, tvořící olemování výztuže stropu. 

S ukládkou horní výztuže budeme opět postupovat dle směru, který je určený 
na výkrese horní výztuže. Bude nutné dodržovat osové vzdálenosti jednotlivých prutů. 
Osové vzdálenosti měříme pomocí metru nebo šablony. Po vyvázání horní výztuže 
bude nutné výztuž provázat i s distančními prvky. Po kompletním vyvázání výztuže 
stropu je nutné provést kontrolu výztuže. 

Po vyvázání výztuže stropní desky bude přizván hlavní technický dozor, nebo statik 
a bude provedena kontrola potřebná k povolení betonáže. O kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku s povolením k betonáži. Při zjištění jakýchkoliv závad 
a nedostatků bude nutné výztuž opravit. Bude kontrolována osová vzdálenost 
jednotlivých prutů horní i dolní výztuže, prostorová správnost uložení výztuže, 
zkontrolováno osazení speciálních prvků a dodržení požadovaného krytí dle projektové 
dokumentace. 

5.2.3 Betonáž konstrukce 

Během betonáže stropní konstrukce nebudou dělány pracovní spáry, plocha bude 
provedena jako celek. Před zahájením betonáže bude zkontrolována čistota stropního 
bednění a výztuže. Jedná se především o odstranění pilin, zbytků vázacího drátu, 
štítků výztuže, bláta atd. Doba dopravy betonové směsi z výrobny zabere 6-10 minut, 
takže nebude výrazně zkracována doba zpracovatelnosti. 

Do úrovně 4-5. NP bude využito dosahu ramene autočerpadla. Pro další patra bude 
poté hadice na konci ramene nastavena dalšími díly hadic, ty už budou ležet 
na budoucí stropní konstrukci a pracovníci je budou postupem prací přesouvat. Před 
zahájením čerpání betonu bude třeba zvlhčit potrubí čerpadla betonu vodou, aby 
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nedošlo k ucpání rozvodů. Následně bude spuštěna betonáž, která bude probíhat 
systematicky. I nyní bude platit, že betonová směs nesmí být ukládána z výšky vyšší 
než 1,5 m. Při zahájení betonáže bude odebrán vzorku betonu a odeslán 
do laboratoře. 

Pro vibrování průvlaků bude použit ponorný a následně vibrační lišta. Tloušťka 
čerstvé betonové směsi by neměla přesáhnout 30 cm. Pravidla pro vibrování jsou 
obdobná jako u svislých konstrukcí. Nejdříve budeme provádět hutnění průvlaku 
ponorným vibrátorem a následně budeme pokračovat vibrační lištou. Bude dohlédnuto, 
aby nedošlo k převibrování betonové směsi tzn., aby nedošlo k oddělení složek 
a vyloučení cementového mléka. 

Při betonáži nesmí dojít k poškození výztuže nebo bednění. 

Ošetřování betonu 
Bude nutné konstrukci po betonáži zakrýt ochrannou geotextílií a pravidelně vlhčit 

vodou tak, aby geotextilie byla stále vlhká po dobu alespoň pěti dnů. Pokud by nebyl 
dodržen daný postup, mohly by se vytvořit trhlinky v konstrukci. Trhlinky negativně 
ovlivňují kvalitu konstrukce.  

Demontáž bednících konstrukcí 
Zabetonovanou konstrukci bude možné částečně odbednit při dosažení pevnosti 

10 MPa (cca 48 hodin). Pevnost budeme měřit pomocí Schmidtova tvrdoměru. Stropní 
konstrukce musí zůstat částečně zabedněná do nabytí maximální 100 % pevnosti 
navrhovaného betonu minimálně po dobu 28 dní. Po dosažení 100 % pevnosti bude 
možno stropní konstrukci zcela odbednit. 

Případné povrchové nedostatky (bubliny, odlupky a kaverny) budou očištěny 
na hutný materiál, navlhčeny, napenetrovány a vyspraveny vhodným materiálem 

Postup odbednění 
Pomocí závitu bude povolena a následně odstraněna stropní podpěra. Část jich 

bude ponechána na dlouhodobé podepření konstrukce. Úderem kladiva na klín 
spouštěcí hlavice uvolníme a spustíme bednění.  

Příčné nosníky budou sklopeny a odloženy do ukládací palety. Nosníky, které jsou 
pod stykem desek, zatím ponecháme. Následně budou odstraněny i bednící desky 
a zbylé příčné nosníky a uloženy do ukládací palety. 

Postupně budeme odstraňovat i další stropní podpěry. Jednou rukou uchopíme 
vnitřní trubku a druhou podpěru uvolníme pomocí nastavovacího třmene. Stropní 
podpěry, spouštěcí hlavice a opěrné trojnožky budou přemístěny k očištění a uložení 
do ukládacích palet k tomu určených. 

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Oceláři: 
1x vedoucí čety – ocelář 
1x – ocelář 
4x pomocný pracovník 

Betonáři: 
1x vedoucí čety – betonář 
1x betonář 
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4x pomocný pracovník 

Tesaři 
1x vedoucí čety – tesař 
1x tesař 

4x pomocný pracovník 
1x obsluha autočerpadla – platný průkaz stropjníka 
3x řidič autodomíchávače – platný ŘP sk. C  
1x jeřábník – platný průkaz strojníka  
2x vazač břemen – vazačský průkaz 

7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 

7.1 Velké stroje 

- rypadlo-nakladač VOLVO BL71B 
- věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B6 
- autodomíchávač SCHWING AM 9 C 
- autočerpadlo Putzmeister M 38-5  

7.2 Nářadí a pomůcky 

Pro práce bude použito ruční elektrické nářadí, jako jsou okružní pily, příklepové 
vrtačky, AKU šroubováku a úhlová bruska. Dále vysokotlaký čistič pro očištění povrchu 
bednění. 

Jako ruční nářadí budou používány ruční pily, kladiva, pákové kleště, armovací 
kleště. Pro betonáž lopaty, zednické lžíce, naběračky, vědra, hrabla, stahovací latě, 
montážní vidlice a odbedňovací páky. Na zhutňování betonové směsi bude použit 
plovoucí vibrační lišta ENAR QZE + 3 m lať. Dále pak ruční pumpa pro nástřik 
odbedňovacím lakem. 

Pro správné výškové osazení bednění budou zapotřebí kalibrované měřicí přístroje, 
jako jsou optický nivelační přístroj, metr, pásmo a vodováha. 

7.3 Ochranné pomůcky 

Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
a chrániče sluchu, v případě broušení betonu nebo prašnějších pracích respirační 
rouška. V případě teplot v místě montáže nižších než 10°C zateplený oděv. 

8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 Kontrola vstupní 

Všichni pracovníci budou seznámeni s podmínkami na staveništi a pracovišti. Bude 
provedena kontrola veškerých strojů a zařízení, které budou potřeba k provádění 
stropní konstrukce. Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu dodávky výztuže a bednění 
podle technologického předpisu a dodacího listu. Bude kontrolována také dodávka 
ostatního drobného materiálu. Dále bude kontrolováno dodržení správného uložení 
dílců bednění na skládce a jejich proložení dřevěnými proklady. Kontrolováno bude 
také uložení výztuže na skládce, její správné označení a podložení po 1 m délky. 
O všech těchto kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.2 Kontrola mezioperační 

Před každým dnem zahájení prací bude stavbyvedoucí kontrolovat klimatické 
podmínky. Práce nebudou prováděny za viditelnosti nižší než 30 m, při rychlosti větru 
vyšší jak 10 m/s, při krupobití ani za deště. Teplota nesmí být průměrně 3 dny po sobě 
nižší než +5°C. Zároveň nesmí nejnižší denní nebo noční teplota klesnou pod 0°C. 
Teplota povrchu bednění při betonáži nesmí být rovněž nižší než 0°C. Betonáž také 
nesmí probíhat za teploty vyšší jak +30°C.  

V průběhu montáže bednění bude kontrolována jeho neporušenost, správná 
manipulace s dílci, umístění dílce v konstrukci, jeho velikost uložení, správné 
podložení, vyrovnání a jeho výsledná tuhost.  

Při armování bude kontrolována správnost a úplnost vyztužení. Při betonáži budeme 
kontrolovat kvalitu betonové směsi, způsob a dobu hutnění. Po dokončení konstrukce 
bude kontrolován způsob a četnost ošetřování betonových konstrukcí. O všech těchto 
kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.3 Kontrola výstupní 

Po provedení konstrukce budou překontrolovány její půdorysné a výškové rozměry. 
Dovolené odchylky u dobetonávek jsou ±8 mm do rozpětí 4 m a ±10 mm u stropů 
s rozpětím od 4 m do 8 m. O výsledné pevnosti betonu, která bude kontrolována 
krychelnou zkouškou v laboratoři a bude o ní vypracován protokol.  

Dále bude kontrolován povrch betonových konstrukcí, zda se na něm nevyskytují 
štěrková hnízda, viditelné praskliny nebo prohlubně. O všech těchto kontrolách bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „KZP – provádění betonového monolitického 
skeletu“. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 101/2005Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány 
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- po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis 

Obsluha strojů a elektrického zařízení: 
- ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 

ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen 
přístup, nebo musí být použito ochranné zařízení 

- se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací 
- bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 

poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo el. vedení, pokud není 
jiným způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace 
pracovníkem apod.) 

- rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 
poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka 

- hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen 
- opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 
- přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač 

Podrobnější podmínky a nařízení z hlediska BOZP viz kapitola „Plán rizik BOZP“. 

10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 

Veškerý odpad během výstavby bude skladován v příslušných kontejnerech, 
aby nemohlo vlivem klimatických podmínek dojit k vyluhování látek nepříznivě 
ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby bude odpad 
zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, 
která si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejneru vždy vystaví doklad 
o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního 
deníku. 

Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 

Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 
- pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje 
- práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 
- působnost orgánů veřejné správy 
- zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta)  
- vsáknutí do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s platnou 

legislativou) 
- zamezení úniku: bezpečné zacházení, nevypouštět do kanalizace 

Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky 
číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
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Tab. 10-1 Tabulka odpadů [5] 

Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 
skupinách 05 a 12) 
13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 

„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 
jinak neurčené 
15 01 02  Plastové obaly O A 

„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01  Beton O B 

17 02 01  Dřevo O A 

17 04 05  Železo a ocel O A 

„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 

20 03 01 Směsný komunální odpad O A 

 

Způsoby zpracování odpadů: 
A – Odpadové centrum a spalovna (Technické služby města Olomouce, a.s., 

 Olomouc) 
B – Třídička stavebních sutí (RESTA, s.r.o., Olomouc) 
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Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. Praha: vláda 
ČR, květen 2001 
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1 Vstupní kontroly 

1.1 Příprava před zahájením prací 

Přípravář stavby spolu se stavbyvedoucím a mistrem provedou kontrolu projektové 
dokumentace a technologického předpisu. Dokumentace musí být schválena 
investorem a autorizovaným projektantem. Budeme provádět kontrolu kvality zhotovení 
předchozích konstrukcí – stropní konstrukce a atik. Mistr průběžně provádí kontrolu 
lokální předpovědi počasí a před zahájením prací zhodnotí podmínky na staveništi. 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni stavbyvedoucím ohledně 
podmínek BOZP a OŽP na staveništi. Provedeme záznam do stavebního deníku 
(dále jen „SD“). 

1.2 Kontrola dodávky a skladování materiálů 

V průběhu výstavby stavbyvedoucí bude kompletovat dodací listy od materiálů 
přivezených na staveniště a kontroluje, zda odpovídají požadovanému typu, množství 
a kvalitě. Ke všem materiálům budou dodány certifikáty, atesty a prohlášení o shodě 
a vlastnostech dle Nařízení vlády 163/2006 Sb.. Asfaltové pásy budou dodány 
na paletách na stojato a v takovém stavu budou složeny na zpevněnou skládku, nebo 
pomocí věžového jeřábu LIEBHERR 130 EC-B6 vyzvednuty přímo na stropní 
konstrukci posledního patra. V případě nižších teplot bude nutno přesunout pásy 
do temperovaných prostor. Tepelně izolační klíny budou dodány v balících 
a skladovány obdobně jako asfaltové pásy, navíc budou uloženy na dřevěné podkladky 
pro zamezení navlhnutí a zakryty igelitovou plachtou pro zabránění působení UV 
záření (způsobuje degradaci materiálu). Drobný materiál bude složen 
v uzamykatelném skladu. 

1.3 Kontrola podkladu 

Podkladní betonová konstrukce musí být dokonale vyzrálá, tzn. alespoň 28 dní 
a neměla by obsahovat zbytkovou vlhkost. Mistr bude vizuálně kontrolovat čistotu, 
přítomnost ostrých výčnělků, zbytků materiálů po předchozích etapách, prohlubní 
a přeměřením prověří rovinnost podkladu. Odchylka by neměla být větší jak ± 5 mm 
na 2 m lati. V případě výrazných nerovností bude nutno podklad dodatečně vyrovnat. 
Bude proveden zápis do SD. 

2 Meziopera ční kontroly 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Mistr bude stejně jako před zahájením prací i v jejich průběhu kontrolovat klimatické 
podmínky a jejich vývoj. V případě podezření na brzké zhoršení (déšť, sníh, kroupy) 
je oprávněn práce přerušit, aby bylo zabráněno vniknutí vlhkosti do nově budované 
konstrukce. Teplota podkladu by neměla klesnout pod 5 °C a při síle větru blížící 
se 10 m/s je nutno práce přerušit. Vzhledem k možnému prodloužení trvání prací bude 
proveden zápis do SD. 
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2.2 Kontrola penetrace podkladu a natavení parozábrany 

Mistr bude provádět kontrolu nanášení penetrace, zda je v rovnoměrné vrstvě 
po celé ploše střešní konstrukce a bocích atik. Během rozvinování asfaltového pásu 
bude dohlížet na dodržení přesahů min. 100 mm, dostatečné natavení spodní vrstvy 
jak v ploše, tak hlavně v krajích v místech přesahů (vytvoření asfaltového návalku). 
Zvýšenou pozornost potom bude věnovat rohům a koutům kolem světlíků a prostupů 
v konstrukci – využití výztužných záplat a jejich těsnost. Kontrolu bude provádět 
vizuálně a v případě podezření pomocí jehly. Bude proveden zápis do SD. 

2.3 Kontrola pokládání spádových klínů 

Mistr bude dohlížet na správné rozmístění spádových klínů dle kladečského plánu. 
Bude kontrolovat fixaci na místě pomocí montážní pěny a následné prokotvení 
hmoždinkami do nosné konstrukce. Dále bude kontrolovat přeložení a natavení 
přesahů nakašírovaných asfaltových pasů a jejich kotvení v krajích do atiky. 
Bude dohlížet na správné osazení (výškové i polohové) odpadní vpusti a spojení 
napojovacího límce s asfaltovým pasem. Bude proveden zápis do SD. 

2.4 Kontrola pokládky horní vrstvy skladby 

Kontrola bude probíhat obdobně jako u provádění parozábrany. Tzn. kontrola 
dostatečného plošného natavení, na spojích vytvoření asfaltového návalku, použití 
výztužných záplat v rozích a koutech a vytažení asfaltového pásu na atiku. Vizuální 
kontrola spojů, dodržování přesahů a kotvení k podkladu v místě přesahu. 
Bude proveden zápis do SD. 

2.5 Kontrola provádění oplechování 

Mistr bude provádět kontrolu správné délky přesahu okapnice za hranu atiky, 
provedení okapového nosu, ukotvení k podkladu, přesahy jednotlivých dílců, dodržení 
minimálního spádu a jejich nepoškozenost. 

3 Výstupní kontroly 

3.1 Kontrola geometrie výsledné konstrukce 

Mistr a stavbyvedoucí budou provádět vizuální kontrolu povrchu střechy, 
zda neobsahuje nedokonalé spoje, trhliny nebo výrazné prohlubně. U nepochozích 
střech se sklonem do 3 % je dovolen vznik kaluží o hloubce maximálně 10 mm, pokud 
nejsou zapříčiněny nevhodným položením spodních vrstev nebo špatně vyrovnaným 
podkladem. V případě zjištění nevyhovujících míst se zajistí jejich náprava. 
Bude proveden zápis do SD. 

3.2 Vyhodnocení 

Stavbyvedoucí provede soupis a vyznačení veškerých nedostatků a odchylek od PD 
a předepsané tolerance. Na něj bude navazovat návrh provedených opatření a náprav. 
Součástí závěrečného zápisu jsou také výsledky prováděných zkoušek.  
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Tab. Kontrolní a zkušební plán – Provedení konstrukce ploché střechy 1/2 

Č. Kontrolovaný 
proces Popis Zp. 

kontr.  
Požadovaná kritéria, 

hodnoty 
Způsob 

záznamu 
Odp. 
prac. 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal 

1.1
. 

Příprava před 
zahájením 
prací 

Projektová dokumentace, 
Technologický předpis, 
Proškolení zaměstnanců z BOZP, 
OŽP a dokumentace KOO 

VK 
 

Zákon č. 183/2006 Sb. 
vyhl. 499/2006 Sb 

Zápis v SD PŘ 
SV 
M 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

1.2
. 

Dodávky a 
skladování 
materiálu 

Kompletnost a počet prvků, 
čistota, skladování výztuže, 
označení výztuže 

VK 
 

ČSN 13670-1 
Certifikáty, atesty a 
Prohlášení o shodě a 
prohlášení o 
vlastnostech dle 
Zákona č. 22/1997 
Sb., Nařízení vlády č 
163/2002 Sb.  
 

Protokol 
Zápis v SD 
DL 

M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

1.3
. 

Podklad Rovinnost stávající kce, čistota, 
vlhkost, výčnělky 

VK 
Mř 

Dle ČSN 73 0210 
Dle TePř 

Zápis v SD M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

2.1
. 

Klimatické 
podmínky 

Teplota, předpověď počasí, vítr, 
srážky 

VK 
 

NV 362/2005 Sb. Zápis v SD M 
 
 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

2.2
. 

Penetrace a 
natavení 
parozábrany 

Natavení spodní vrstvy, vytvoření 
návalku na přesazích, celoplošné 
nanesení penetrace 
 

VK ČSN 73 1901 
TePř 

Zápis v SD M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 



 

 
 

Tab. Kontrolní a zkušební plán – Provedení konstrukce ploché střechy 2/2 

Č. Kontrolovan
ý proces Popis 

Zp. 
kont

r. 

Požadovaná kritéria, 
hodnoty 

Způsob 
záznam

u 

Odp. 
prac. 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal 

2.3
. 

Pokládání 
spádových 
klínů 

Postup práce, napojení asfaltových 
pásů, kotvení k podkladu a do atik, 
osazení vpustí 

VK ČSN 73 1901 
TePř 

Zápis v 
SD 

M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

2.4
. 

Pokládka 
horní vrstvy 
skladby 

Natavení pasů, přesahy, provedení 
spojů, opracovaní prostupů 

VK Přípustné odchylky dle 
TePř, 
ČSN 73 1901 

Zápis v 
SD 

M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

2.5
. 

Provádění 
oplechování 

Přesahy, kotvení, nepoškozenost, 
délka okapnice 

VK Přípustné odchylky dle 
TePř 
ČSN 73 3610 

Zápis 
v SD 

SV Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

3.1
. 

Geometrie 
výsledné 
konstrukce 

Prohlídka konstrukce, vznik trhlin a 
prasklin, vznik kaluží 

VK Přípustné odchylky dle 
TePř, požadavek investora  

Zápis 
v SD 

SV 
TDI 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

3.2
. 

Vyhodnocení Soupis odchylek a nedostatků a 
jejich náprava 

VK Požadavek investora Zápis 
v SD 
Protokol 

SV Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

 

Použité zkratky: PŘ – Přípravář stavby SV – Stavbyvedoucí, M – Mistr, Bet – Betonárna, TDI – Technický dozor investora, VK – Vizuální kontrola, 
Mř – Měření, DL – Dodací list 
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1 Vstupní kontroly 

1.1 Příprava před zahájením prací 

Přípravář stavby spolu se stavbyvedoucím a mistrem provedou kontrolu projektové 
dokumentace a technologického předpisu. Dokumentace musí být schválena 
investorem a autorizovaným projektantem. Bude provedena kontrolu kvality zhotovení 
předchozích konstrukcí. Betonárna dodá stavbyvedoucímu před zahájením výstavby 
informace o výrobně a výrobě betonové směsi, certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 
pro výrobu betonové směsi, prohlášení o shodě dle § 13, zákona č. 22/1997 Sb. a §11 
nařízení vlády č. 178/1997 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni stavbyvedoucím ohledně 
podmínek BOZP a OŽP na staveništi. Bude proveden zápis do stavebního deníku 
(dále jen „SD“). 

1.2 Kontrola bednění a skladování materiálů 

Mistr provede kontrolu jednotlivých bednících prvků, zda jsou čisté, povrch opatřen 
nástřikem odbedňovacím olejem, správné rozměry bednění a množství potřebných 
prvků, případné poškození prvků. Bednící dílce budou skladovány ve stozích 
v transportních rámech, drobné prvky v drátěných koších. Výztuž bude ukládána na 
dřevěné podkladky, aby nedošlo ke znečištění a průhybu. Mezi skladovanými materiály 
musí být dodržen průchozí prostor šířky minimálně 0,75 m. V průběhu výstavby 
stavbyvedoucí kompletuje dodací listy od materiálů přivezených na staveniště 
a kontroluje, zda odpovídají požadovanému typu, množství a kvalitě. Ke všem 
materiálům budou dodány certifikáty, atesty a prohlášení o shodě a vlastnostech 
dle Nařízení vlády 163/2006 Sb. 

1.3 Kontrola podkladu 

Mistr vizuálně kontroluje čistotu a navlhčení podkladu před betonáží v celém 
rozsahu konstrukce v souladu s technologickým předpisem. V případě potřeby provede 
přeměření rovinnosti. 

 
Tab. 1-1 Dovolené odchylky rovinných ploch (mm) [1] 

 

 
Tab. 1-2 Dovolené odchylky vodorovných konstrukcí (mm) [1] 
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1.4 Kontrola výztuže 

Mistr bude kontrolovat čistotu, polohu uložených prutů a styků výztuže, správnost 
použitých profilů, osazení distančních podložek pro krytí výztuže dle PD 
a technologického předpisu. Kontrolovány budou také mezery mezi jednotlivými pruty, 
které nesmí být menší než 1,5 násobek velikosti frakce kameniva. Ke každé výztuži 
bude doložen doklad o jakosti. Dále bude průběžně provádět vizuální kontrolu 
dostatečného množství – v celé konstrukci a namátkově provádět kontroly měřením. 
Každá výztuž bude opatřena popisným štítkem, kde bude čitelně uveden typ výztuže. 
Po odsouhlasení prací TDI bude proveden zápis do SD. 

Z armovny budou dodány certifikáty a atestace na betonářskou výztuž, 
zda odpovídá požadované dle PD. 

 
Tab. 1-3 Odchylka krytí výztuže [1] 

1.5 Kontrola provedení bednění a podpůrných konstrukcí 

Pomocí pásma a nivelačního přístroje budeme kontrolovat správnost rozmístění 
prvků, rovinnost osazení (svislá, vodorovná). Následně stabilitu bednících i podpůrných 
konstrukcí, zda jsou opatřeny všemi doplňkovými díly pro zajištění polohy a zabránění 
pádu osoby z výšky (stojky, lávky, stěnové opěry), těsnost mezi dílci. Dále také 
dotažení spojovacích prvků, aby nedošlo během betonáže nebo následného zrání 
k jejich uvolnění. Mistr bude kontrolovat shodu provedeného bednění oproti 
kladečskému plánu.  

Dovolené odchylky bednění: 
Horní hrana bednění - ± 10 mm 

Rozměr desky: 
- do 4 m ± 12 mm 
- do 8 m ± 15 mm 
- do 16 m ± 20 mm 
- do 24 m ± 25 mm 
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Vodorovnost bednění: 
- do 4 m ± 6 mm 
- do 8 m ± 8 mm 
- do 16 m ± 15 mm 

Nutná je také vizuální kontrola čistoty bednění obzvláště u konstrukcí, které mají 
sloužit jako pohledový beton. Sestavování systémových bednících dílců PERI budou 
provádět pouze zaškolení pracovníci. Bude proveden zápis do SD. 

2 Meziopera ční kontroly 

2.1 Kontrola ukládání a hutnění betonové směsi  

Než bude započata betonáž, musí mistr a stavbyvedoucí zkontrolovat klimatické 
podmínky, tzn. venkovní teplotu, viditelnost, sílu větru, déšť. Venkovní teplota musí být 
v rozmezí -5 - +30 °C. V případě dosažení rychlosti větru nad 11 m/s je nutno veškeré 
výškové práce zastavit. Teplota ukládaného betonu by neměla klesnout pod +5 °C, 
jinak by bylo nutné provézt preventivní opatření (přidání příměsí, zahřátí kameniva) 
současně, ale nesní přesáhnout +27°C.  

V průběhu provádění prací bude mistr kontrolovat dodací listy a přímo na stavbě 
provádět pro každou dodávku kontrolu zpracovatelnosti (dle ČSN 73 1312) zkouškou 
sednutím kužele dle Abramse. Hodnoty se nesmí lišit více, než je uvedeno v tabulce. 

 
Tab. 2–1 Limitní hodnoty konzistence čerstvého betonu [2] 

Obsah dodacího listu: 
- pevnostní třída betonu v tlaku, stupeň vlivu prostředí, obsah chloridů 
- čas zamíchání betonové směsi 
- teplotu betonové směsi 
- stupeň konzistence, maximální jmenovitá frakce kameniva 
- množství dodané betonové směsi 

Limitní doba dopravy čerstvého betonu: 
- 45 minut, je-li teplota vyšší jak +25 °C 
- 45 minut, je-li teplota pod 0 °C 
- 90 minut při teplotách od 0 °C do +25 °C 

Z dodaného betonu budou odebrány kontrolní vzorky (rozměr hrany krychle 
150 mm) pro laboratorní kontrolu dosažení deklarovaných vlastností dodané směsi. 
Četnost pro betony vlivu prostředí XC,XF (použitý beton je C30/37 XC1, XF1) je min. 
3x denně a vždy při zkoušce vzduchu, výrobě zkušebních těles, vždy z následující 
dodávky při mezní hodnotě (min a max), první zkouška se musí provést u první 
dodávky. 

Odběr zkušebních těles: 
Četnost:  do 5 m3 – 2 tělesa 
                5 - 75 m3 – 3 tělesa 
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                75 - 100 m3 – 4 tělesa 
                100 – 125 m3 – 5 těles 
                125 - 150 m3 – 6 těles 
V průběhu prací budeme kontrolovat, jestli není beton ukládán z výšky větší 

jak 1,5 m, aby nedocházelo k jeho rozmísení. Betonáž svislých prvků musí probíhat 
po rovnoměrných vrstvách (1,25 násobek délky hlavice vibrátoru), abychom zaručili 
dostatečné zhutnění. Budeme kontrolvat četnost a hloubku jednotlivých vpichů, 
kdy ponory by neměly být vzdáleny více, než 1,4 násobek poloměru vibrátoru. Nutno 
zamezit v co nejvyšší míře styku vibrační hlavice s výztuží. 

Při provádění vodorovných konstrukcí bude nutno v co největší míře omezit pohyb 
po rozmístěné výztuži, toho docílíme provedením provizorních pochůzích lávek z prken 
nebo systémových dílců. Provedeme zápis do SD. 

2.2 Kontrola ošetřování betonu 

Mistr a stavbyvedoucí budou provádět kontrolu ošetřování čerstvého betonu, 
ty závisí na kategorii a momentálních klimatických podmínkách (teplota, vítr, déšť). 
Beton bude neustále udržován ve vlhkém stavu kropením, aby nedošlo ke vzniku trhlin. 
Kropení bude zahájeno po 12 – 14 hodinách od betonáže. V případě deště bude 
provedeno zakrytí konstrukcí, aby nedocházelo k vyplavování cementu. Při teplotách 
pod +5 °C není dovoleno. Doba ošetřování betonu se řídí dle ČSN EN 13670-1. 
Bude proveden zápis do SD. 

 
Tab. 2-2 Minimální doba ošetřování betonu [3] 

2.3 Kontrola obedňování 

Bednění nebude odstraněno, dokud nedosáhne minimální požadované pevnosti 
dle PD (minimálně pevnosti 10MPa), aby nedošlo k poškození konstrukce, prvek 
byl schopný přenést potřebná zatížení a nevznikly nám nadlimitní odchylky deformací. 

Mistr bude dohlížet na správný postup a průběh demontáže bednění 
dle technologického předpisu. Jednotlivé dílce budou demontovány, pečlivě očištěny, 
roztříděny a uloženy pro další použití. U stropní konstrukce budeme muset dohlédnout 
na zpětné osazení a správné rozmístění stojek s roznášecí deskou pro stabilizaci 
konstrukce během dotvarovaní. 
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3 Výstupní kontroly 

3.1 Kontrola geometrie výsledné konstrukce 

Mistr a stavbyvedoucí budou provádět kontrolu rozměrů, polohy a svislosti nových 
konstrukcí dle ČSN 73 0210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě a ČSN EN 13 670 
– Provádění betonových konstrukcí. Bude proveden zápis do SD. 

 

Tab. 2-3 Mezní odchylky průřezů konstrukcí (mm) [3] 
 
 

Tab. 2-4 Mezní odchylky celkových rozměrů polohy konstrukcí (mm) [3] 
 

 
Tab. 2-5 Dovolené odchylky pro povrchy a hrany [1] 
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3.2 Kontrola povrchu konstrukce  

Mistr provede vizuální kontrolu hotových konstrukcí, jestli nedošlo ke vzniku trhlin, 
děr, prasklin a „štěrkových hnízd“(nedostatečně zhutněná místa). Případně zajistí jejich 
zapravení. 

3.3 Vyhodnocení 

Stavbyvedoucí provede soupis a vyznačení veškerých nedostatků a odchylek od PD 
a předepsané tolerance. Na něj bude navazovat návrh provedených opatření a náprav. 
Součástí závěrečného zápisu jsou také výsledky prováděných zkoušek. Výsledky 
zkoušek prováděné v laboratoři budou připojeny po jejich provedení. 

4 Seznam obrázk ů, tabulek a použitých zdroj ů 
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Tab. Kontrolní a zkušební plán – svislé a vodorovné monolitické konstrukce 1/2 

Č. Kontrolovaný 
proces Popis Zp. 

kontr. 
Požadovaná kritéria, 

hodnoty 
Způsob 

záznamu 
Odp. 
prac. 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal 

1.1
. 

Příprava před 
zahájením 
prací 

Projektová dokumentace, 
Technologický předpis, 
Proškolení zaměstnanců 
z BOZP, OŽP a dokumentace 
KOO 

VK 
 

Zákon č. 183/2006 Sb. 
vyhl. 499/2006 Sb 

Zápis v 
SD 

PŘ 
SV 
M 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

1.2
. 

Bednění a 
skladování 
materiálu 

Kompletnost a počet prvků, 
čistota, skladování výztuže, 
označení výztuže 

VK 
 

ČSN 13670-1 
Certifikáty, atesty a 
Prohlášení o shodě a 
prohlášení o vlastnostech 
dle Zákona č. 22/1997 
Sb., Nařízení vlády č 
163/2002 Sb.  
 

Protokol 
Zápis 
v SD 
DL 

M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

1.3
. 

Podklad Rovinnost stávající kce, 
čistota, navlhčení 

VK 
Mř 

Dle ČSN EN 13670-1 Zápis v 
SD 

M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

1.4
. 

Výztuž Poloha uložených prutů a 
styků výztuže, Správnost 
použitých profilů, Osazení 
distančních podložek, Kontrola 
typu výztuže, Doložení jakosti 
výztuže 

VK Dle ČSN EN 13670-1 
Dle PD 
Prohlášení o shodě 

Zápis v 
SD 

M 
Arm 
TDI 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

1.5
. 

bednění a 
podpůrné kce 

Kontrola kompletnosti, 
přesnosti osazení, tuhosti, 
stability, opatření odb. nátěrem 

VK Dle PD, TePř,  
ČSN EN 13670-1 

Zápis v 
SD 

M 
SV 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 



 

 
 

Tab. Kontrolní a zkušební plán – svislé a vodorovné monolitické konstrukce 2/2 

Č. Kontrolovaný 
proces Popis Zp. 

kontr. 
Požadovaná kritéria, 

hodnoty 
Způsob 

záznamu 
Odp. 
prac. 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal 

2.1
. 

Ukládání a 
hutnění betonu 

Dodací listy, Konzistence, výška 
ukládání, vrstvy ukládání, kvalita 
hutnění, zkušební vzorky  

VK 
ZK 

TePř, Každý dodací list 
ČSN EN 13670-1 
ČSN EN 206-1, ČSN EN 
12350-5 

Zápis 
v SD 
Protokol 

M 
SV 

LAB 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

2.2
. 

Ošetřování 
betonu 

Kontrola čistoty a provlhčení 
podkladu před betonáží 

VK Dle TePř 
Dle ČSN EN 13670 
 

Zápis v 
SD 

M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

2.3
. 

Odbedňování Postup práce, čistota a třídění 
prvků, podpůrné konstrukce 

VK Dle ČSN EN 13670-1 
TePř 

Zápis v 
SD 

M Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

3.1
. 

Rovinnost a 
odchylky 
konstrukce 

Přeměření konstrukcí a porovnání 
s limitními hodnotami odchylek 

Mř 
VK 

Přípustné odchylky dle 
TePř, 
ČSN 73 0210-2 
ČSN 13 670 

Zápis v 
SD při 
neshodě 

M 
SV 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

3.2
. 

Povrch 
konstrukce 

Prohlídka konstrukce, vznik trhlin 
a prasklin, štěrková hnízda, 
zapravení 

VK Přípustné odchylky dle 
TePř, požadavek 
investora  

Zápis 
v SD 

SV Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

3.3
. 

Vyhodnocení Soupis odchylek a nedostatků, 
výsledek kontrolních zkoušek 

VK ČSN EN 12 390-3 Zápis 
v SD 
Protokol 

LAB 
SV 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
 
Datum: 
Podpis: 

 

Použité zkratky: PŘ – Přípravář stavby SV – Stavbyvedoucí, M – Mistr, LAB – Akreditovaná laboratoř, G – Geodet, Arm – armovna, 
Bet – Betonárna, TDI – Technický dozor investora, VK – Vizuální kontrola, Mř – Měření, DL – Dodací list
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala stavebně technologickou přípravou 
polyfunkčního bytového domu v Olomouci na ulici Nezvalova. Pokusil jsem se co 
nejvíce obsáhnout naplánovaný obsah s komplexním pohledem na jednotlivé etapy 
výstavby, jejich návazností a možnostmi provedení. 

Rozmístění prvků zařízení staveniště jsem se pokusil vzhledem k malým volným 
prostorům využít v co největší míře, aby i přes všechna omezení poskytovaly veškeré 
zázemí pro průběh výstavby. Proto byl zvolen hlavní věžový jeřáb přítomný po většinu 
doby výstavby, obytné kontejnery pro zaměstnance byly umístěny v sestavě nad sebou 
a většina potřebného materiálu pro provádění žb skeletu bylo skladováno na stropních 
konstrukcích. 

Během tvorby diplomové práce jsem se blíže seznámil s počítačovým programem 
ELPOS od společnosti PERI, která se specializuje na bednění ze systémových prvků. 
Pro stěny jsem zvolil systém PERI TRIO 330 a pro stropní konstrukci PERI 
MULTIFLEX. Použití programu bylo velmi snadné, ale i přes možnosti, které 
poskytoval, bylo možné jej využít pouze pro bednění svislých prvků a to hlavně 
jednodušších rozměru a u stropní konstrukce posloužil hlavně pří zvolení druhu 
a vhodných roztečí jednotlivých nosníků v ploše. I tam bylo nutno při složitějších 
tvarech manuálně upravit a doplnit prvky. Asi nejkomplikovanější bylo vytvoření 
bednění pro  průvlaky, které program nedokázal vytvořit, a proto jsem ho pro tento 
případ nemohl použít. 

Ve výsledku byl i tak velkým přínosem při řešení této problematiky stejně jako velmi 
vstřícná technická podpora od společnosti PERI. 

V příloze zadání jsem se zabýval plánem rizik, které se během výstavby mohly 
vyskytnout a jejich předejití v závislosti na vzájemné informovanosti investora 
a dodavatele stavby, školení a kázni pracovníků a také prostřednictvím provádění 
kontrol jak průběhu prací tak samotných pracovníků a použitých materiálů. Současně 
jsem také vypracoval návod pro budoucí majitele bytových jednotek, aby měli veškeré 
potřebné informace pro bezproblémové užívaní nově nabytých prostor. 

Závěrem bych chtěl říct, že během tvorby mé diplomové práce jsem získal 
a prohloubil znalosti počítačových programů využívaných ve stavebnictví jako např. MS 
Project, ELPOS, BUILDPowerS, Rizika na PC a věřím, že mi tyto znalosti dobře 
poslouží i při řešení dalších problematik. 
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