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Abstrakt Cílem diplomové práce je zpracovat stavebn� technologický projekt 

polyfunk�ních dom� v Olomouci. Obsahem diplomové práce je pr�vodní a 

souhrnná technická zpráva, technologické p�edpisy, kontrolní a zkušební plány. 

Dále je sou�ástí práce �asový plán a položkový rozpo�et polyfunk�ního domu, 

�asový a finan�ní plán celé stavby, kalkulace náklad� na provoz za�ízení 

staveništ�, bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, dopravní situaci v okolí 

stavby, návrh strojní sestavy, výkresy za�ízení staveništ�. Mimo jiné je 

vypracovaná stavební situace, schéma provád�ní pilot a konstruk�ní detaily. 

Klí�ová 
slova 

Abstract

polyfunk�ní d�m, vrtané piloty, montovaný skelet, technologický p�edpis, 

kontrolní a zkušební plán, návrh stroj� a mechanizm�, rozpo�et, �asový a 

finan�ní plán, za�ízení staveništ�, bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, 

konstruk�ní detaily 

The aim of the diploma thesis is to make the detailed building-technological 

project of the polyfunctional buildings in Olomouc. The thesis contains a 

summary accompanying technical report, technical regulations, control and test 

plan. Next parts of the work are time schedule and an itemized budget of the 

polyfunctional building, time and financial plan of the whole building, 

calculation of the costs of operating the construction site, Occupational safety 

and health instructions, traffic situation around building, design of mechanical 

set, drawings of site equipment. Finally there is also situation of construction, 

pilot implementation scheme and construction details. 

Keywords polyfunctional building, drilled pilot, precast concrete frame, technologic order, 

control and test plan, machine and mechanic design, budget, time and financial 

plan, equipment of construction site, health and safety at work, construction 

details 
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ÚVOD 

Pro zpracování mé diplomové práce jsem si vybrala projekt výstavby dvou polyfunk�ních 
objekt� v Olomouci v m�stské �ásti Nová Ulice. Cílem mé diplomové práce je zpracovat vlastní 
p�ípravu a organizaci výstavby zvoleného projektu.  
Úkolem je zpracovat pr�vodní a souhrnnou technickou zprávu objektu, technologické p�edpisy 
pro provád�ní vrtaných pilot a montáže prefabrikovaného železobetonového skeletu. K t�mto 
p�edpis�m zpracuji kontrolní a zkušební plány. Dále pro celou stavbu vypracuji zprávu 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a návrh hlavních stavebních stroj� a mechanizm�. Poté 
se zam��ím na zhotovení situace za�ízení staveništ� a technickou zprávu za�ízení staveništ�
s kalkulací náklad� na provoz za�ízení staveništ�. Staveništ� bude navrženo tak, aby výrazn�
neomezovalo provoz ke stávajícímu objektu „SILO TOWER“.  
V další �ásti zpracuji položkový rozpo�et s výkazem vým�r pro polyfunk�ní objekt, jeho �asový 
harmonogram, rozpo�et dle THU a �asový a finan�ní harmonogram objektový. Zpracuji 
posouzení únosnosti hlavního zvedacího mechanizmu, bilanci nasazení pracovník� a hlavních 
stavebních stroj�, budu �ešit dopravní situaci v okolí stavby s návrhem dopravního zna�ení a 
narýsuji konstruk�ní detaily. 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifika�ní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb�: 

Název stavby: Novostavba 2 polyfunk�ních objekt�
Charakter stavby: Novostavba polyfunk�ního objektu s ob�anskou  

vybaveností a bydlením 
Místo stavby:  Olomouc – m.�. Nová Ulice 
Okres:   Olomouc 
Kraj:   Olomoucký 
Katastrální území: Nová Ulice 
�ísla dot�ených  
parcel:   809/40, 424/2, 614/26, 614/28, 616/8, 809/23, 809/55, 809/63, 

1127 
 P�edm�t  

dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 
Stavebník:  HOPR GROUP, a.s; I� 48910732 

Cihlá�ská 643/19, 602 00 Brno 
kancelá�: Wolkerova  1197/29 
779 00 Olomouc 
I�O: 48910732 
tel.: +420 585 750 835  
email: hoprgroup@hoprgroup.cz 
www: http://www.hoprgroup.cz/ 

A.1.3 Údaje o zpracovateli skute�né dokumentace: 
Generální projektant: M-atelier 

Ing. Pavel Malínek 
Jakoubka ze St�íbra 44, Olomouc 
�KAIT 1200712 
I�O: 466 16 373    
tel.: 588 517 408 
email: m-atelier@seznam.cz 
www: http://www.matelier.cz/ 
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A.2 Seznam vstupních podklad�
P�ehled výchozích podklad�: 
- Prohlídka místa výstavby  
- P�íslušné p�edpisy a �SN 
- Požadavky investora 
- Vyjád�ení správc� sítí a dot�ených orgán�
- Katastrální mapa 
- Polohopis a výškopis dané lokality 
- Územní studie „Olomouc, Nová Ulice- Litovelská“  

A.3 Údaje o územní 
a)  rozsah �ešeného území:  
�ešené území se nachází v zastav�né m�stské �ísti Nová Ulice- Olomouc. Výstavba se 
týká parcel �. 809/40, 424/2, 614/26, 614/28 k.ú. Nová Ulice; Jedná se o nezastav�ný 
pozemek, kde se nacházelo parkovišt� z dlažebních kostek s vým�rou 4939 m2.  

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.): 

Parcela se nenachází v m�stské památkové rezervaci, ani s ní bezprost�edn� nesousedí, 
nebo s jiným objektem zájmu památkové pé�e, nevztahují se tedy na n�j p�edpisy 
vyplývající ze zákona �. 20/1987 Sb. o státní památkové pé�i. �ešené území se 
nenachází v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových pom�rech:  
Hydrogeologický posudek prokázal nemožnost zasakování deš�ových vod na dot�ené 
parcele. Je nutno deš�ové vody odvést do ve�ejné kanalizace p�es reten�ní nádrže s 
�ízeným odtokem.  

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas:  
Bylo vydáno územní rozhodnutí. 

e) údaje o souladu s územní:  
Rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo 
územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním plánem rozsahu, ve kterém nahrazuje 
územní rozhodnutí, a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ující zm�nu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územn� plánovací dokumentací:  
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím, které bylo vydáno Magistrátem m�sta 
Olomouc. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území:  
Projektová dokumentace je �ešena v souladu se stavebním zákonem �. 183/2006 Sb. 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s vyhláškou �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území ve zn�ní pozd�jších p�edpis� zejména §23 (obecné požadavky na 
umis�ování staveb), Magistrátem m�sta Olomouc byla dne povolena výjimka 
z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky �. 501/2006 Sb. (vzájemné odstupy staveb). 
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g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�:  
Požadavky dot�ených orgán� jsou spln�ny a zapracovány do projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace je v souladu se stanoviskem Hasi�ským záchranným sborem  
Olomouckého kraje územní pracovišt� Olomouc ze dne: 8.8.2014, KHS Olomouckého 
kraje územní pracovišt� Olomouc ze dne 19.8.2014.  

h) seznam výjimek a úlevových �ešení:  
Magistrátem m�sta Olomouce byla povolena výjimka z ustanovení § 25 odst. 4 
vyhlášky �. 501/2006 Sb. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic:  
Nejsou zde žádné výjimky ani úlevová �ešení. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním staveb (dle katastru 
nemovitostí):

- parc.�. 809/40 - ostatní plocha - dráha 
- parc.� 424/2 - ostatní plocha - komunikace 
- parc.�. 614/26 - ostatní plocha - silnice 
- parc.�. 614/28 - ostatní plocha - ostatní komunikace 
- parc.�. 616/8 - ostatní plocha - ostatní komunikace 
- parc.�. 809/23 - ostatní plocha - manipula�ní plocha 
- parc.�. 809/55 - ostatní plocha - manipula�ní plocha 
- parc.�. 809/63 - ostatní plocha - dráha 

�

A.4 Údaje o stavb�
a)  nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby: 

Jedná se o novostavbu. Projektová dokumentace �eší novostavbu dvou polyfunk�ních 
dom�. Jedná se o objekty obdélníkového p�dorysu o rozm�rech 41,42m x 16,92m. 

b) ú�el užívání stavby:
Polyfunk�ní objekty - bydlení, administrativa, ú�elová komunikace. V 1.NP 
polyfunk�ních objekt� jsou umíst�ny parkovací stání, 2.NP+3.NP je ur�eno ke 
komer�ním ú�el�m (kancelá�e, ordinace, služby), ve 4.NP + 5.NP jsou navrženy 
bytové jednotky.  

c) trvalá nebo do�asná stavba:
Jedná se o trvalou stavbu 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 
apod.):
Nejedná se o stavbu chrán�nou jinými právními p�edpisy 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb: 
Dokumentace je �ešena v souladu se stavebním zákonem �. 183/2006 Sb. ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, s vyhláškou �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a rovn�ž v souladu s p�íslušnými �SN, které se 
týkají navrhované stavby. Stavba je v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 
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SO 01 - Komunikace: Nové místo pro p�echázení p�es nový sjezd bude napojeno 
signálním pásem na stávající signální pás p�echodu p�es ulici Litovelská. 
Místa pro p�echázení (p�es nový sjezd, vjezdy k objekt�m a vjezd na parkovišt�) mají 
sklon nájezdové rampy max. 1:8 (12,5%). Jsou ukon�eny varovným pásem ší�ky 0,4m 
s povrchem z dlažby pro nevidomé v bílé barv� a dopln�ny sníženým obrubníkem 
výšky max. 20mm. V míst� ukon�ení varovného pásu musí být výška obrubníku min. 
80mm. Signální pás ší�ky 800mm a délky min. 1500mm, s povrchem z dlažby pro 
nevidomé v bílé barv�, navazuje na p�irozenou vodící linii a je odsazen od varovného 
pásu 300-500mm.  
U všech odstavných a parkovacích stání jsou vyhrazena stání pro vozidla p�epravující 
osoby t�žce pohybov� postižené o rozm�rech 3500x5000mm.  

SO 02 a SO 03 - Polyfunk�ní objekty: P�ístupy do objekt� jsou v úrovni komunikací 
pro chodce. Vstupní prosklené dve�e budou otevíravé, dvouk�ídlové s ší�kou jednoho 
k�ídla 1100mm a budou opat�eny vodorovným madlem p�es celou jejich ší�ku z vn�jší 
strany.  Madlo bude ve výšce 800-900mm. Dve�e budou zaskleny od výšky 400mm a 
budou ve výšce 800-1000mm a zárove� ve výšce 1400-1600mm kontrastn� ozna�eny 
proti pozadí, zejména musí mít výrazný pruh ší�ky nejmén� 50mm nebo pruh ze 
zna�ek o pr�m�ru nejmén� 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm, jasn� viditelný 
oproti pozadí. U vstupu k byt�m smí být horní hrana zvonkového panelu nejvýše 
1200mm od úrovn� zpevn�né plochy s odsazením od pevné p�ekážky nejmén�
500mm. Zámek vstupních dve�í musí být umíst�n nejvýše 1000mm od podlahy a klika 
nejvýše 1100mm.  
Objekty jsou vybaveny výtahem s volnou plochou p�ed nástupními místy min. 
1500x1500mm. Výtahy budou spl�ovat vyhlášku 398/2009 Sb. a �SN EN 81-70 
Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci a montáž výtah� - �ást 70: Zvláštní úprava 
výtah� ur�ených pro dopravu osob a náklad� - p�ístupnost výtah� v�etn� osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Stupnice prvního a posledního stupn�
každého schodiš�ového ramene musí být výrazn� kontrastn� rozeznatelná od okolí. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�:  
Projektová dokumentace je v souladu se stanoviskem HZS Olomouckého kraje 
územní odbor Olomouc ze dne 8.8.2014  �.j. HSOL-4665-2/2014  a KHS 
Olomouckého kraje územní pracovišt� Olomouc ze dne  19.8.2014 �.j. 
KHSOC/16331/2014/OC/HOK   

g) seznam výjimek a úlevových �ešení:  
Dne 19.6.2014   byla povolena Magistrátem m�sta Olomouce vyjímka �.j. 
SMOL/118681/2014/OS/US/Fil z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky �. 501/2006 Sb. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel�/pracovník�
apod.): 
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SO 02, SO 03 - polyfunk�ní objekt A, B 
Celková plocha �ešeného území 4939 m2

SO 02, SO 03 - polyfunk�ní objekty 
- zastav�ná plocha   700,83 m2

- obestav�ný prostor   11 388,49 m3

- užitná plocha 1.NP   611 m2

- užitná plocha 2.NP   610,69 m2

- užitná plocha 3.NP   610,69 m2

- užitná plocha 4.NP   584,84m2

- užitná plocha 5.NP   584,84 m2

   celková užitná plocha SO 02  3 053,76 m2   
 celková užitná plocha SO 03  3 053,76 m2   
- 24 byt� 1+kk ... užitná plocha 1 169,68 m2

- 12 kancelá�í  ... užitná plocha 1 221,38 m2

- celková zastav�ná plocha  1 401,66 m2

- celkový obestav�ný prostor  22 776,98 m3

- celková užitná plocha  6 107,52 m2 

Ú�elové komunikace:   1224,1 m2 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, apod.):  
Pr�tok odpadních vod pro jeden objekt: 
QWW = 0,7 x 	 (36x0,5) + (36x2) + (24x0,6) + (36x0,8) = 8,08 l/sec 
Výpo�et pot�eby vody pro oba objekty: 

Ro�ní spot�eba vody:  
13672035192 −

⋅=⋅= rokmQr

Denní spot�eba vody: 

1113 213,01841041,18
365

6720 −−−
==== sldenldenmQd

Maximální denní pot�eba vody:  
1

max 326,0/276155,118410 −
==⋅= sldenlQ

Maximální hodinová pot�eba vody: 

11
max 447,09,16101,2

24

18410 −−
==⋅= slhlQ h

Pot�eba požární vody: 
Hadicové systémy pro první zásah    - 4 ks                           4 x 1,1 l/sec 
Sou�asnost max. 2hadic.systémy (�SN 73 0873)   2 x  1,1l/sec = 2,2 l/sec                                          
Celkem                                                                                = 2,2 l/sec 

Elektrická energie: instalovaný p�íkon:         480 kW, el topení 60kW, T� 48,8kW  
 Ve�ejné osv�tlení: instalovaný p�íkon Pi = 0,7kW 

Seznam odpad�, které budou vznikat b�hem stavby: 
Vzniklé odpady budou p�edevším obaly od stavebních materiál� a zbytky stavebních 
hmot. Obaly budou t�íd�ny a shromaž
ovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, 
ostatní t�íd�né obaly budou odevzdány do sb�ru. Ostatní obaly spolu se stavebním 
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odpadem budou vyvezeny a ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze 
na skládku. 
Seznam odpad� které budou vznikat b�hem provozu:  
Sm�sný komunální odpad bude ukládán do popelnic vyvážených technickými 
službami. Obalové materiály budou t�íd�ny a ukládány do skladu a odváženy do sb�ru. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy): 
P�edpokládané zahájení stavby: 3/2016 
P�edpokládané dokon�ení stavby: 8/2017 

k) orienta�ní náklady stavby:  
100.000.000 K� bez DPH 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení: 
SO.01 Komunikace a zpevn�lé plochy 
SO.02 Polyfunk�ní objekt A 
SO.03 Polyfunk�ní objekt B 
SO.04  Ve�ejné osv�tlení 
SO.05  Sadové úpravy 
SO.06  P�ípojka vodovodu – hlavní �ást 
SO.07 P�ípojka vodovodu – objekt�
SO.08  Vedení elektrického nízkého nap�tí – objekt A 
SO 09 Vedení elektrického nízkého nap�tí – objekt B 
SO.10  P�ípojka kanalizace – hlavní �ást 
SO.11 P�ípojka kanalizace - objekt�
SO.12 Deš�ová kanalizace – reten�ní nádrže 
SO.13 Oplocení 
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B. SOUHRNNÝ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 

Jedná se o rovinatý pozemek, parc.�. 809/40, k.ú. Nová Ulice, v zastav�né �ásti m�sta 
Olomouce u ulice Litovelská. Parcela je vymezena z jižní strany ulicí Litovelskou a z 
východní strany železni�ní tratí �. 275 - Olomouc - Drahanovice. Západní strana je 
definovaná stabilizovanou zástavbou smíšené obytné funkce p�i ulici P�ed Lipami. 
Severní hranice je tvo�ena zatravn�nými plochami a garážemi. Veškeré pozemky, 
které jsou využity pro stavbu, jsou ve vlastnictví investora. Nadmo�ská výška parcely 
218,40 m n. m. Plocha staveništ� bude vy�len�na pomocí stávajícího a mobilního 
oplocením. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.):�

Byl zpracován hydrogeologický pr�zkum na zasakování deš�ových vod. Vzhledem k 
charakteru zemního prost�edí, které je v �ešeném území tvo�eno podložními skalními 
horninami - karbonskými drobami - a nadložními plastickými (nepropustnými) 
neogenními jíly je vsakování vod z klimatických srážek a vod z tajícího sn�hu do 
zemního prost�edí nereálné. Bylo doporu�eno vypoušt�ní vod, z klimatických srážek a 
vod z tajícího sn�hu (po jejich p�ípadné retenci) z dot�ené investice na �ešeném 
pozemku, do deš�ové kanalizace. 
Radonový pr�zkum na dot�ené parcele nebyl proveden, v úrovni 1.NP se nachází 
technické zázemí a garáže, žádné pobytové místnosti. 
Z d�vodu stanovení zvukoizola�ních vlastností obálky objekt� na základ�
výpo�tového stanovení hluku z dopravy (automobilová, tramvajová a vlaková) v 
lokalit� a posouzení úrovn� hluku v chrán�ném venkovním prostoru stavby byla 
zpracována hluková studie.  
Hygienické limity hluku v chrán�ném vnit�ním prostoru stavby dle NV 272/2011 
budou pro všechny vnit�ní prostory obou objekt� dodrženy za p�edpokladu spln�ní 
požadavku na vzduchovou nepr�zvu�nost obvodového plášt�. Je navrženo provedení 
obvodového zdiva objektu s hodnotou vážené laboratorní nepr�zvu�nosti RW � 45dB. 
Okenní výpln� v objektu budou vykazovat RW � 35dB (TZI 3). P�i takto provedeném 
obvodovém plášti budou spln�ny požadavky �SN 73 0532 na zvukovou izolaci 
obvodového plášt�. Uvedené požadavky musí být spln�ny v�etn� zahrnutí vlivu 
p�ípadných prvk� pro p�ívod vzduchu. 
Hygienické limity hluku v chrán�ném venkovním prostoru stavby dle NV 272/2011 
budou pro oba objekty spln�ny v denní i no�ní dob� pro hluk z automobilové dopravy. 
Hluk na drahách zp�sobuje p�ekro�ení limitu hluku pro chrán�ný venkovní prostor 
stavby na východních fasádách objekt�. Pobytové místnosti na západní stran� fasády 
budou odv�trány p�irozen� okny. Pobytové místnosti na východní stran� fasády budou 
odv�trány v�tracím systémem, který zajistí hygienickou vým�nu vzduchu bez nutnosti 
otvírání okenních k�ídel - bude instalován lokální v�trací systém složený z p�ívodních 
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otvor� (okenní v�trací št�rbiny, pr�v�trníky). Tyto prostory poté budou spl�ovat 
podmínky využití pro obytné místnosti i p�es nevyhovující úrove� hluku v chrán�ném 
venkovním prostoru stavby. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma: 
Parcela se v celé ploše nachází v ochranném pásmu dráhy. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území: 
Stavba a provoz nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Výstavbou 
nedojde k ohrožení ani k poškození životního prost�edí okolní krajiny. Stavba je 
navržena tak, aby spl�ovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska 
hygienických požadavk�, ochrany zdraví a životního prost�edí.   

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin: 
V rámci výstavby dojde k odstran�ní stávajícího oplocení v �ešeném území. Demolice 
parkovišt� z dlažebních kostek prob�hla již minulé etap�. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé): 
Pozemek se nenachází na území zem�d�lského p�dního fondu ani na pozemku, který 
plní funkci lesa. 

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 
Nová ú�elová komunikace bude napojena na p�ilehlou komunikaci II/448 novým 
sjezdem z dlažebních kostek. P�íjezdová komunikace je obousm�rná, která umož�uje i 
provoz velkých nákladních vozidel. 
Území bude odkanalizováno jednotným kanaliza�ním systémem. Deš�ové vody budou 
vedeny p�es reten�ní nádrže s �ízeným odtokem. Objekty budou napojeny na ve�ejný 
vodovod. Ve�ejný vodovod i kanalizace vedou v ulici Litovelská.  Na rozvod 
elektrické energie budou objekty p�ipojeny ze stávající trafostanice na ulici P�ed 
lipami. Ve�ejné osv�tlení bude napojeno ze stávajícího rozvodu VO, stožáru �. 
32929/030, ulice Litovelská, kabel smy�kov� propojí sloupy VO /10ks/. 
Vedení kabelu VO od posledního sloupu k ulici P�ed Lipami (sloup �.330540-005). 
�ísla sloup� byla p�evzatá ze situace TSMO. 

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 
V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice nejsou 
požadována. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity, funk�nost jednotek 
Polyfunk�ní objekty jsou ur�ené pro bydlení a pro administrativu. V 1.NP jsou navrženy 
garáže a technické zázemí objekt�, ve 2.NP a 3.NP jsou navrženy komer�ní prostory, ve 
4.NP a 5.NP jsou navrženy bytové jednotky. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 
a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového �ešení: 

Nové polyfunk�ní objekty jsou navrženy na ploše nevyužitého parkovišt� u ulice 
Litovelská. Hlavní pr��elí objekt� jsou orientovány rovnob�žn� se stávající železni�ní 
tratí �.275. Každý objekt má p�dorysné rozm�ry 41,42m x 16,92m. Objekty jsou od 
sebe vzdáleny 19,9m a p�irozen� navazují na okolní blokovou strukturu zástavby jak 
výškovým uspo�ádáním, tak i �ešením funk�ních ploch.  
Dopravn� jsou napojeny novou komunikací s p�idruženým chodníkem. Jednotlivé 
objekty SO.02 a SO.03 budou napojeny samostatnými sjezdy na tuto komunikaci. 
Mezi t�mito objekty bude provedeno parkovišt� se 12 kolmými parkovacími stáními. 

b) architektonické �ešení- kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné �ešení: 
Jedná se o dva p�tipodlažní objekty, nepodsklepené s plochou st�echou. Zastav�ná 
plocha každého objektu je 700,83 m2 a výška 16,25m. Pro návaznost na okolní 
blokovou strukturu zástavby je každý objekt hmotov� �len�n jako dva kvádry spojené 
odsazeným proskleným schodišt�m, p�i�emž od 2.NP je stavba p�edsazena východním 
sm�rem. Jedná se o skeletovou železobetonovou konstrukci, kdy v�tší �ást 1.NP je bez 
vn�jšího oplášt�ní. 
U polyfunk�ních objekt� je navržena �ist� bílá fasáda. Vn�jší výpln� otvor� budou 
plastové v �erném odstínu, vstupní dve�e do objektu budou provedeny z hliníkových 
profil�. 

B.2.3 Dispozi�ní a provozní �ešení, technologie výstavby 
Polyfunk�ní objekty budou využívány pro bydlení a jako administrativní prostory. Vstupy 
i vjezdy do objekt� jsou �ešeny v úrovni 1.NP. V 1.NP jsou navržena parkovací stání a 
technické zázemí objekt�.  2.NP a 3.NP  bude využito jako kancelá�e. Na každém pat�e 
bude cca 6 administrativních jednotek.  4.NP a 5.NP bud využito k bydlení.  Na každém 
pat�e je 12 byt�. Pro každý byt a kancelá� je na pat�e umíst�ná komora p�ístupná ze 
spole�né chodby.   Celkem je v objektu 24 byt� a 12 kancelá�í. Byty jsou �ešeny 
dispozi�n� jako 1+kk. P�i vstupu se vchází do chodby, ze které je p�ístup do koupelny a 
pokoje s kuchy�ským koutem. Prost�ední byty ze západní strany mají navíc balkón 
p�ístupný z pokoj�. Administrativní prostory jsou �ešeny jako kancelá� se sociálním 
zázemím. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 
Viz A. Pr�vodní zpráva, bod A.4 Údaje o stavb� odstavec e). 
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B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky �. 268/2009 Sb. ministerstva pro 
místní rozvoj ze dne 12.srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. Stavba musí být 
provedena tak, aby p�i jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu.  
P�i provád�ní stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 
bezpe�nosti práce na stavb� a používání technických za�ízení, zejména pak: zákon �. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v 
pracovn�právních vztazích a jeho provád�cí p�edpisy, resp. na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, další související p�edpisy (technické normy, hygienické a provozní p�edpisy). 
Provozovatel m�že stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. 
p�i následném užívání stavby, prostor� a vybavení musí provozovatel postupovat dle 
platných p�edpis�, norem a vyhlášek týkajících se bezpe�nosti práce. 
P�i provád�ní a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpe�nost provozu na pozemních 
komunikacích.  

B.2.6 Základní technický popis stavby 
a) stavební �ešení jednotlivých objekt�

SO.01 – Komunikace a zpevn�né plochy  
Jedná se o dvoupruhovou obousm�rnou ú�elovou komunikaci propojující ulici 
Litovelskou a areál sila, ke které budou napojeny nové polyfunk�ní objekty. U této nové 
komunikace bude provedeno celkem 32 parkovacích stání, z toho t�i budou bezbariérová. 
Podél komunikace ze západní strany je navržen chodník pro p�ší ší�ky 2,0m, po východní 
stran� lemuje novou komunikaci zelený pás, ve kterém jsou umíst�ny podélná parkovací 
stání. Ze severní strany je navrženo obratišt�. 
V rámci nového sjezdu bude nutná úprava stávající p�ší komunikace na ulici Litovelská. 
P�es nový sjezd bude vytvo�eno místo pro p�echázení, které se plynule napojí na stávající 
chodník podél ulice Litovelská a na stávající p�echod pro chodce. Ve styku nového sjezdu 
a stávajícího chodníku budou osazeny pevné zábrany pro zabrán�ní nesprávného pohybu 
chodc� p�es nový sjezd. 
Komunikace bude odvodn�na pomocí uli�ních vpustí p�es retenci do ve�ejné kanalizace. 
Sjezd v délce 8,07m na ulici Litovelskou je proveden z dlažebních kostek šedé barvy s 
výškovým rozdílem +20mm od napojující silnice II/448. Napojující oblouky jsou 
polom�ru 3,0m.  
Dále pokra�uje komunikace ší�ky 5,5m s asfaltovým povrchem v délce 170,86m. Ke 
komunikaci je p�idruženo 12 kolmých a 8 podélných parkovacích stání a parkovišt� s 
dvanácti kolmými parkovacími stáními.  Velikost kolmých parkovacích stání je 2,5x5,0m. 
Bezbariérové stání mají rozm�ry 3,5x5,0m. Ší�ka krajních parkovacích stání je zv�tšena o 
0,25m. Podélná parkovací stání mají rozm�ry 2,0x8,75m. Veškerá parkovací stání budou 
ze zámkové dlažby šedé barvy. 
Chodník probíhající podél celé komunikace je ší�ky 2,0m z betonové dlažby 400/400mm 
šedé barvy. V rámci bezbariérového užívání staveb je komunikace pro p�ší dopln�na 
úpravami a dlažbou pro nevidomé v bílé barv�. 
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Skladba konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 - katalog vozovek pozemních 
komunikací. 
Dopravní zna�ení:  
Parkovací stání bude ozna�eno vodorovným dopravním zna�ením V10a - stání podélné a 
V10b - stání kolmé. Bezbariérové parkovací stání bude mít vodorovné dopravní zna�ení 
V10f - vyhrazené parkovišt� pro vozidlo p�epravující osobu t�žce postiženou nebo osobu 
t�žce pohybov� postiženou, dále bude dopln�no o svislé dopravní zna�ení IP12+01 - 
vyhrazené parkovišt� - invalida 
U napojení komunikace na silnici II/448 je navrženo svislé dopravní zna�ení P4 - dej 
p�ednost v jízd�. Dále bude napojení dopln�no dopravním za�ízením z11g - sm�rový 
sloupek. U stávajícího p�echodu na ulici Litovelská bude použito vodorovné dopravní 
zna�ení V13a - šikmé rovnob�žné �áry a dále bude dopln�no dopravním za�ízením z04d - 
sm�rovací deska levá. 

SO.02 a SO.03 Polyfunk�ní objekty  
Nosnou konstrukci tvo�í železobetonový skelet obdélníkového p�dorysu. Základním 
nosným prvkem jsou p�í�né rámy s osovou vzdáleností sloup� 5,800-4,000-5,800m 
Jednotlivé rámy se nacházejí ve vzájemných osových vzdálenostech 5,500-6,500-5,500-
5,800-5,500-6,500-5,500m. Rámy jsou tvo�eny sloupy vetknutými do kalich� pilotového 
založení a pr�vlaky, v podélném sm�ru jsou propojeny ztužidly. Podél východní strany 
jsou pr�vlaky vykonzolovány. Objekt je po obvodu uzav�en zd�ným plášt�m tl. 300mm 
z cihelného zdiva POROTHERM s kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny 
tl. 160mm. Stropní konstrukce jsou tém�� v celém rozsahu tvo�eny p�edpjatými 
dutinovými panely, v míst� prostup� šachet se p�edpokládá vložení dopl�kových 
filigránových desek. Na �ásti objektu jsou navrženy pln� p�edsazené balkony, konstruk�n�
tvo�ené prefabrikovanými panely. Vzniku tepelného mostu je zabrán�no vložením tepelné 
izolace v míst� napojení.   

SO.04  Ve�ejné osv�tlení 
Nový rozvod VO bude p�ipojen ze stávajícího rozvodu VO, stožáru �. 32929/030, ulice 
Litovelská. 
Nový rozvod VO bude p�ipojen ze stávajícího rozvodu VO, stožáru �. 32929/030, ulice 
Litovelská, kabel smy�kov� propojí sloupy VO /10ks/ a bude ukon�en ve stávajícím 
sloupu na rohu ulice P�ed Lipami a Pod Lipami, �. 330540-005, kabel bude v tomto 
sloupu nezapojen, �ísla sloup� byla p�evzatá ze situace TSMO. P�ipojení bylo 
konzultováno se správcem VO – Technické služby Olomouc a.s. Vedení kabelu VO od 
posledního sloupu k ulici P�ed Lipami, není p�edm�tem této projektové dokumentace. 
Rozvod VO bude kabelem CYKY 4Bx16, kabel bude položen v celé délce výkopu 
v chráni�ce AROT 63mm. Kabel VO bude z�ásti položen ve stejné trase a výkopu 
s kabelem NN /ve vzdálenosti min 5cm/. 
Venkovní osv�tlení je navrženo výbojkovým svítidlem 70W /Philips/, svítidlo bude dle 
požadavku TS celohliníkové Selenium SGP SON-T PIA plus 70W K II FG SS CH 48/60 
Chronosense. 
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Sloup VO bude typu SK5, výška sloupu bude 5m, žárový zinek, po dví�ka opat�ený 
ochranným nást�ikem termoplast, se svorkovnicí typu EKM 2035.  
Stožáry VO budou uzemn�ny páskem FeZn 30/4, pásek propojí vždy dva sousední sloupy 
VO, p�ipevn�ní uzemn�ní bude šroubem M10 s maticí. Pásek je položen na dno kabelové 
rýhy zahrnut dob�e vodivou zeminou. Spoje v zemi sva�it a opat�it asfaltovým nát�rem. 

SO.05  Sadové úpravy 
Zele� je v �ešeném území zastoupena plošnou zelení, výsadbou strom� a ke��. Zeleným 
pás ší�ky 2,0m je navržen podél nové komunikace v celé její délce a je ur�en pro výsadbu 
ke�� na kmínku. V pravidelných rozestupech mezi jednotlivými ke�i bude umíst�no 
celkem osm podélných parkovacích stání.  

SO.06  P�ípojka vodovodu – hlavní �ást 
Vodovod bude napojen na ulici Litovelská na stávající litinové potrubí DN 200. 
Prodloužení vodovodu bude z litinového potrubí se zvýšenou ochranou (blízkost 
železni�ní trati). Pro dobré zásobení posta�í profil DN 100 mm, který bude napojen na 
stávající litinové potrubí DN 200 v ulici Litovelské. Napojení bude provedeno 
navrtávacím pasem DN 200/DN 100 s p�írubovou odbo�kou.  

SO.07 P�ípojka vodovodu – objekt�
Vodovodní p�ípojky budou PE DN 50 délky 9,5m. 

SO.08 a SO.09 Vedení elektrického nízkého nap�tí  
Polyfunk�ní objekt A bude p�ipojena ze stávající trafostanice OC 4880 v ulici P�ed 
Lipami. Polyfunk�ní objekt B bude napojen na nov� vybudovanou trafostanici. Napojení 
bude samostatným kabelovým vývodem 2x /AYKY 3x240+120/. Kabel ve výkopu 
smy�kov� p�ipojí p�ípojkové pojistkové sk�ín� SS200 u obou objekt�. Sk�ín� budou 
osazeny u vstupu do objektu ve zd�ném /plastovém/ pilí�i, viz situace.  
Kabel NN bude z�ásti položen ve stejné trase a výkopu s kabelem NN pro silo a s kabelem 
VO /ve vzdálenosti min 5cm/. 
Z pojistkové sk�ín� SS200 u objektu bude p�ipojen v každém poschodí elektrom�rový 
rozvád�� ER osazen na p�ístupném míst� na chodb�, v ER bude p�íslušný po�et 
faktura�ních elektrom�r� v�etn� m��ení spole�né spot�eby v p�ízemí. 
Z elektrom�rového rozvad��e ER v jednotlivých patrech budou p�ipojeny podružné 
rozvad��e pro ubytovací jednotky.  
Pojistkové kabelové sk�ín� SS200 budou uzemn�ny páskem FeZn 30/4. Pásek je uložen 
ve spole�né rýze s kabelem NN a zahrnut dob�e vodivou zeminou.  

SO.10  P�ípojka kanalizace – hlavní �ást 
Kanalizace bude napojena na ulici Litovelská do stoky BXlf, která bude z KT DN 200 
vym�n�na za DN 250. 
Území bude odkanalizováno jednotným kanaliza�ním systémem. Kanalizace bude 
zavedena do stoky BXlf jednotné kanalizace v ulici Litovelská. Potrubí KT DN 200 od 
uli�ní vpusti, kde bude navržená kanalizace napojena, bude od nové šachty ŠJ1 do 
stávající šachty nahrazeno novým potrubím KT DN 250mm.  
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Potrubí jednotné kanalizace bude z kameninového potrubí DN 250 uložených do 
pískového lože. Pro napojení a zm�ny sm�ru jsou navrženy plastové šachty DN 600mm s 
litinovými poklopy t�ídy D400.  
Kanalizace z komunikací je navržena tak, aby bylo možno trasu kanalizace prodloužit 
podle výhledového prodloužení komunikace. 

SO.11 P�ípojka kanalizace – objekt�
Kanaliza�ní p�ípojky budou PVC DN 150 délky 2,5m. 

SO.12 Deš�ová kanalizace – reten�ní nádrže 
Protože nelze deš�ové vody zasakovat, jsou navrženy reten�ní nádrže s �ízeným odtokem. 
Nádrže jsou navrženy v souladu s ustanoveními �SN 75 1090 a TNV 75 9011. Pro každý 
d�m je nádrž samostatná, t�etí nádrž pro vody z komunikací je navržena i pro výhledové 
rozší�ení komunikace. Odtok z nádrží bude zajišt�n potrubím PE DN 5/4" (nádrže z 
dom�) a DN 6/4" pro nádrže z komunikací. Toto potrubí bude tvo�it škrtící tra�, protože 
regulátory odtoku pro malé množství se nevyráb�jí. Odtoky z nádrží a jejich 
bezpe�nostních p�epad� budou zaúst�ny do páte�ní jednotné kanalizace. V nádržích budou 
na maximální hladin� osazeny bezpe�nostní p�epady do následující kanalizace. 
Deš�ové nádrže budou z železobetonu. Nádrže jsou umíst�ny tak, aby výškové ztráty byly 
minimální. Vým�na potrubí za DN 250 a napojení nové splaškové kanalizace na toto 
potrubí bude provedeno �áste�nou rozkopávkou silnice II/448. V míst� �áste�né 
rozkopávky budou obnoveny konstruk�ní vrstvy silnice: 

- ACO 11 50mm 
- spojovací asfaltový post�ik  
- ACL16 70mm 
- št�rk frakce 32/63 �áste�n� vypln�ný cementovou maltou SMC 250mm 
- SD frakce 0/63 250mm 
- št�rkopísek až k zásypu hutn�ný po vrstvách  200mm   

Hloubka krytí potrubí bude min. 1,2m pod niveletou vozovky II/448. 

SO.13 Oplocení 
Podél východní strany pozemku bude vybudována op�rná zídka délky 125 m a výšky 
0,8m. Op�rná zítra bude z betonových tvarovek KB Blok s drát�ným plotem výšky 1,2 m. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení: 
Nosnou konstrukci tvo�í železobetonový skelet obdélníkového p�dorysu. Základním 
nosným prvkem jsou p�í�né rámy s osovou vzdáleností sloup� 5,800-4,000-5,800m 
Jednotlivé rámy se nacházejí ve vzájemných osových vzdálenostech 5,500-6,500-
5,500-5,800-5,500-6,500-5,500m. Rámy jsou tvo�eny sloupy vetknutými do kalich�
pilotového založení a pr�vlaky, v podélném sm�ru jsou propojeny ztužidly. Podél 
východní strany jsou pr�vlaky vykonzolovány. Objekt je po obvodu uzav�en zd�ným 
plášt�m tl. 300mm z cihelného zdiva POROTHERM 30 Profi DRYFIX. 
Stropní konstrukce jsou tém�� v celém rozsahu tvo�eny p�edpjatými dutinovými 
panely, v míst� prostup� šachet se p�edpokládá vložení dopl�kových filigránových 
desek. Na �ásti objektu jsou navrženy pln� p�edsazené balkony, konstruk�n� tvo�ené 



Souhrnná technická zpráva 

28 

prefabrikovanými deskami. Vzniku tepelného mostu je zabrán�no vložením tepelné 
izolace v míst� napojení.   
Zd�ný pláš� tvo�í zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX. D�lící mezibytové st�ny 
jsou vyzd�ny z d�rovaných cihel POROTHERM 30 AKU SYM. P�í�ky v bytech jsou 
navrženy POROTHERM 14 Profi a POROTHERM 11,5 Profi.
Fasáda: Objekt je zateplen kontaktním systémem s minerální vatou tl. 160mm, ost�ní a 
nadpraží tl. 40mm. Z hlediska použitých materiál� se v exteriéru uplatní škrábaná 
silikátová omítka jemné struktury. Je navržena �ist� bílá fasáda. 
Výpln� otvor�: Okenní výpln� jsou navrženy z plastu v �erném odstínu zasklené 
izola�ní trojsklem Uw=0,9W/m2K. Na východní fasád� budou použita okna 
s prov�trávací klapkou, které umožní vým�nu vzduchu bez nutnosti otevírání okenních 
k�ídel. Schodiš�ový prostor a spole�né chodby u skladových komor budou zaskleny 
pevným zasklením z plastu v �erném odstínu. Vstupní dve�e do objektu budou 
provedeny z hliníkových profil� v �erném odstínu. 
Zast�ešení: Objekt je zast�ešený plochou st�echou se sklonem st�ešních rovin 3%. 
Nosnou konstrukci tvo�í p�edpjaté dutinové panely tl. 200mm, tepelnou izolaci 
st�ešního plášt� tvo�í rovné desky EPS 100S tl. 300mm uložené na spádových klínech 
EPS 100S. Pojistnou hydroizolaci tvo�í vrstva Glastek Al 40. St�ešní krytina je z 
hydroizola�ní folie z m�k�eného PVC (roof t3). 
Parkovišt� budou ze zámkové dlažby a vjezdy k objekt�m budou s asfaltovým 
povrchem. 
Povrchové úpravy vnit�ní: Štukové omítky s následnou povrchovou úpravou malbou 
(v�etn� penetrace podkladu). Prostory koupelny a WC budou obloženy keramickými 
obklady dle výb�ru investora do výšky min. 2100 mm (nad dve�ní obložky min. 
100mm). Zp�sob provedení obklad� bude stanoven v pr�b�hu stavby dle výb�ru druhu 
obkladu.(jedná se o broušení hran, ukon�ovací a p�echodové lišty atd. Jednotlivé st�ny 
a stropy místností budou opat�eny nát�rem bílé barvy 3x Primalex Plus. 
Sádrokartonové podhledy budou vytmeleny a opat�eny nát�rem. Nosné ocelové 
konstrukce budou opat�eny protipožárním nát�rem. Ocelové konstrukce do betonu 
budou bez povrchových úprav.  
Podlahy: jsou ozna�eny typem v legendách na jednotlivých p�dorysech. Skladby 
jednotlivých typ� jsou uvedeny v �ezech.   
Pochozí keramika koupelen musí mít stupe� protiskluzu B.  
Hydroizolace mokrých provoz�: V mokrých provozech (tj. ve sprše) bude aplikován 
na st�nách a podlaze systém st�rkové hydroizolace. St�rka je aplikována na p�ipravený 
o�išt�ný vyrovnaný povrch st�ny �i podlahy v poloze pod obkladem �i dlažbou. 
Sou�ástí sytému je i lepidlo, spárovací hmota a tmel pro pokládání obkladu a dlažby.  
Systém st�rkové hydroizolace tvo�í:  
• penetrace podkladu  
• izola�ní st�rka na bázi syntetické prysky�ice  
• dopl�ky pro zat�sn�ní roh� a spoj�, prostup� (vpusti)  
• speciální tenkovrstvé lepidlo pro kladení obklad� a dlažby  
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• spárovací hmota (flexibilní)  
• spárovací tmel  
Klempí�ské výrobky: klempí�ské prvky (okenní parapety a ostatní oplechování) budou 
provedeny z titanzinkového plechu.  
Záme�nické výrobky: záme�nické prvky (zábradlí, konstrukce pro vzduchotechniku) 
budou žárov� pozinkované. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání 
nem�lo za následek: 
- z�ícení stavby nebo její �ásti, 
- v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 
- poškození jiných �ástí stavby, technických za�ízení anebo instalovaného vybavení v 
d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce. Poškození v p�ípad�, kdy je rozsah 
neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
b) vý�et technických a technologických za�ízení: 

Výtah: elektrický osobní výtah bez strojovny, nosnost výtahu 630kg, v provedení bez 
požární odolnosti kabina výtahu 1100x1400x2150mm, výbava kabiny dle vyhl. 
398/2009 Sb. Kabinové dve�e 900x2000mm. 
Vytáp�ní: V objektech je navrženo elektrické vytáp�ní v kombinaci s tepelným 
�erpadlem vzduch-voda. Technologie vytáp�ní je umíst�na v technické místnosti v 
1.NP. Vytáp�ní bude podlahové, v koupelnách podlahové a trubkové žeb�íkové 
radiátory. Zdrojem tepla na vytáp�ní jsou navržena t�i tepelná �erpadla (T�) vzduch- 
voda o výkonu Q= 2x 26,1 kW. COP tepelného �erpadla je 4,3 p�i W7/35°C. 
Venkovní jednotky T� budou osazeny na st�eše objektu. Vnit�ní jednotky T� a další 
p�íslušenství otopného systému bude osazeno v technické místnosti v 1.NP objektu.  
Jako bivalentní zdroj jsou navrženy dva elektrokotle o výkonu Q= 2x 28 kW, které 
budou osazeny v technické místnosti. Potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou T�
bude vedeno v šacht� uvnit� budovy, bude up�esn�no v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
Vzduchotechnika: Pobytové místnosti na západní stran� fasády budou odv�trány 
p�irozen� okny. Pobytové místnosti na východní stran� fasády budou odv�trány 
v�tracím systémem, který zajistí hygienickou vým�nu vzduchu bez nutnosti otvírání 
okenních k�ídel - bude instalován lokální v�trací systém složený z p�ívodních otvor�
(okenní v�trací št�rbiny, pr�v�trníky). Tyto prostory poté budou spl�ovat podmínky 
využití pro obytné místnosti i p�es nevyhovující úrove� hluku v chrán�ném 
venkovním prostoru stavby. 
Hygienická zázemí jednotlivých byt� budou vzduchotechnicky odv�trána nad st�echu, 
ostatní pobytové místnosti jsou odv�trány okny. Sociální za�ízení budoucích kancelá�í 
budou odv�trány nad st�echu.  
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B.2.8 Požárn� bezpe�ností �ešení 
Sou�ástí projektové dokumentace je požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. Je navrženo a 
posouzeno dle platných vyhlášek a norem.  
V 1.NP bude pouze technická místnost a dále zde budou prostory pro parkování osobních 
vozidel, které se ve smyslu CSN 730804 považují za hromadné vestavené garáž skupiny 
1. V každém objektu budou tyto prostory dva, budou požárn� odd�lené schodišt�m a 
prostorem technického zázemí. Žádná garáž není ur�ená pro vozidla na plynný pohon (bez 
dalších opat�ení). Ve 2. až 5.NP budou �áste�n� byty a �áste�n� kancelá�e. 
Ve smyslu CSN 730833 se považuje: bytová �ást za objekt OB2 dle 3.5b, CSN 730833 
POŽÁRNE TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU: 
- 5 NP, nepodsklepený objekt 
- obvodové konstrukce – cihelné zdivo 
- strop nad 1. až 5.NP – bude tvo�en ŽB monolitickou konstrukcí 
- st�ešní krytina PVC 
- konstruk�ní systém NEHORLAVÝ 
- požární výška objektu �iní 12,35 m 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
Tepelná ztráta objektu je 87300 W. Výpo�et tepelných ztrát byl proveden ve smyslu �SN 
EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpo�et tepelného výkonu“ pro oblast 
s teplotou – 15 °C, krajina normální, poloha chrán�ná. Energetická náro�nost budovy – 
ÚSPORNÁ C (pr�kaz energetické náro�nosti budovy ze dne 19.8.2015). 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost�edí, zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, 
zásobování vodou, odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) :��
Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí se budou �ídit pat�i�nými p�edpisy a bude 
d�sledn� provád�na kontrola jejich dodržování. 
Jedná se o dva polyfunk�ní objekty ur�ené pro bydlení a administrativu. V polyfunk�ním 
objektu A bude 24 byt� p�dorysné dispozice 1+kk a 12 kancelá�í se sociálním zázemím. 
V polyfunk�ním objektu B bude 24 byt� p�dorysné dispozice 1+kk a 12 kancelá�í se soc. 
zázemím. V 1.NP každého objektu je navržena úklidová komora s výlevkou. 
Z d�vodu stanovení zvukoizola�ních vlastností obálky objekt� na základ� výpo�tového 
stanovení hluku z dopravy (automobilová, tramvajová a vlaková) v lokalit� a posouzení 
úrovn� hluku v chrán�ném venkovním prostoru stavby byla zpracována hluková studie. 
Pobytové místnosti na západní stran� fasády budou odv�trány p�irozen� okny. Z d�vodu 
p�ekro�ení limitu hluku, z vlakové dopravy, pro chrán�ný venkovní prostor stavby 
východních fasád objekt�, budou pobytové místnosti na východní stran� fasády odv�trány 
v�tracím systémem, který zajistí hygienickou vým�nu vzduchu bez nutnosti otvírání 
okenních k�ídel - bude instalován v�trací systém složený z p�ívodních otvor� (okno 
s prov�trávací klapkou). Ostatní místnosti budou odv�trány nucen� nad st�echu objektu.  
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Pro dodržení hygienického limitu hluku v chrán�ném vnit�ním prostoru stavby bude mít 

obvodové zdivo objekt� hodnotu vážené laboratorní nepr�zvu�nosti dBRW 45≥ . Okenní 

výpln� v objektu budou vykazovat dBRW 35≥ (TZI 3).  
Mezibytové p�í�ky jsou provedeny v tl. 300mm z akustických cihelných blok�
(POROTHERM 30 AKU SYM) s nepr�zvu�ností Rw=56dB. 
Odv�trání hygienických za�ízení je �ešeno samostatnými stupa�kami pro koupelnu a 
odv�trání kuchy�ských digesto�í. V�trání koupelen bude �ešeno samostatnými ventilátory 
osazenými na instala�ní šacht�. Odsávání kuchy�ské varné desky bude provedeno 
digesto�í.  
Pro hygienická za�ízení byly v�trací výkony stanoveny dle Sb. �. 361/2007 ve výši 30m3/h 
na výtok teplé vody, 50m3/h na mísu a 90m3/h na sprchu. 
V objektech je navrženo elektrické vytáp�ní (v technické místnosti 1.np bude umíst�n 
elektrokotel o výkonu do 30kW) s tepelným �erpadlem vzduch-voda. Otopný systém bude 
proveden z potrubí �erné oceli t�. 11 353 a m�d�ného potrubí. Úst�ední vytáp�ní bude 
navrženo jako teplovodní s nuceným ob�hem otopné vody o teplotním spádu 45/37 °C. V 
místnostech je navrženo podlahové vytáp�ní, které bude napojeno z rozd�lova�e a 
sb�ra�e, který bude osazen vlastním m��i�em tepla. 
Stavba bude napojena na ve�ejný vodovod v ulici Litovelská. Splaškové vody z objekt�
budou svedeny do ve�ejné kanalizace na ulici Litovelská. Deš�ové vody budou svedeny 
p�es reten�ní nádrže také do ve�ejné kanalizace. 
Vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v p�ímém styku s pitnou vodou, musí 
vyhovovat požadavk�m vyhlášky MZ �R �. 409/2005 Sb. a musí být v souladu s §5 odst. 
10 zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí, 
pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovod�ová 
opat�ení apod.:  
Pr�zkum radonu nebyl proveden - v 1.NP se nenachází žádné pobytové místnosti.
Pro dodržení hygienického limitu hluku v chrán�ném vnit�ním prostoru stavby bude mít 

obvodové zdivo objekt� hodnotu vážené laboratorní nepr�zvu�nosti dBRW 45≥ . Okenní 

výpln� v objektu budou vykazovat dBRW 35≥ (TZI 3).  
Pobytové místnosti na východní stran� fasády budou odv�trány v�tracím systémem, který 
zajistí hygienickou vým�nu vzduchu bez nutnosti otvírání okenních k�ídel - bude 
instalován v�trací systém složený z p�ívodních otvor� (okna s prov�trávací klapkou). 
Stavba se nevyskytuje v záplavovém území. Tyto prostory poté budou spl�ovat podmínky 
pro využití jako obytné místnosti i p�es nevyhovující úrove� hluku v chrán�ném 
venkovním prostoru stavby. 
Stavby se nenachází v záplavovém území. 
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B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
Viz bod. B.2.6 Základní technický popis stavby a B.2.7 Základní charakteristika 
technických a technologických za�ízení

B.4 Dopravní �ešení 
a) popis dopravního �ešení: 

Jedná se o dvoupruhovou obousm�rnou ú�elovou komunikaci ší�ky 5,5m s asfaltovým 
povrchem k novostavb� dvou polyfunk�ních objekt� a objekt sila. Podél západní 
strany je navržen chodník z betonové dlažby 400/400mm ší�ky 2,0m a po druhé stran�
se nachází zelený pás ší�ky 2,0m v n�mž jsou navrženy ke�e na kmínku. Celková délka 
navržené komunikace v�etn� sjezdu je 170,86m. Sou�ástí dopravního �ešení je i 32 
parkovacích stání a obratišt�. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Komunikace bude napojena novým sjezdem z dlažebních kostek ší�ky 6,0m na ulici 
Litovelskou - silnice II/448. Sjezd bude ve výškové úrovni +20mm nad silnicí II/448. 
Polom�r napojujících oblouk� bude 3,0m. V míst� napojení bude niveleta nové 
komunikace plynule navazovat na stávající niveletu silnice II/448. 
V rámci nového sjezdu bude nutná úprava stávající p�ší komunikace na ulici 
Litovelská. P�es nový sjezd bude vytvo�eno místo pro p�echázení, které se plynule 
napojí na stávající chodník podél ulice Litovelská a na stávající p�echod pro chodce. 
Ve styku nového sjezdu a stávajícího chodníku budou osazeny pevné zábrany pro 
zabrán�ní nesprávného pohybu chodc� p�es nový sjezd. 

b) doprava v klidu 
U nové ú�elové komunikace je navrženo celkem 32 povrchových parkovacích stání se 
zámkovou dlažbou. Osm kolmých parkovacích stání je navrženo u nového sjezdu, 
další �ty�i kolmé parkovací stání budou umíst�ny na konci ú�elové komunikace u 
objektu sila. V zeleném pásu je navrženo osm podélných parkovacích stání a mezi 
polyfunk�ními objekty bude vybudováno parkovišt� s dvanácti kolmými parkovacími 
stáními. Dalších 40 parkovacích stání je navrženo v polyfunk�ních objektech v rámci 
1.NP.  

�

B.5 	ešení vegetace a souvisejících terénních 
Zele� je v �ešeném území zastoupena plošnou zelení, výsadbou strom� a ke��. Zeleným 
pás ší�ky 2,0m je navržen podél nové komunikace v celé její délce a je ur�en pro výsadbu 
ke�� na kmínku. V pravidelných rozestupech mezi jednotlivými ke�i bude umíst�no 
celkem osm podélných parkovacích stání.  
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B.6 Popis vlivu stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prost�edí- ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da: 

Stavba je navržena tak, aby spl�ovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z 
hlediska hygienických požadavk�, ochrany zdraví a životního prost�edí. Uvažovanou 
výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prost�edí okolní krajiny. 
Provoz nebude mít negativní dopad na kvalitu životního prost�edí. 
Seznam odpad�, které budou vznikat b�hem stavby: 
Vzniklé odpady budou p�edevším obaly od stavebních materiál� a zbytky stavebních 
hmot. Obaly budou t�íd�ny a shromaž
ovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, 
ostatní t�íd�né obaly budou odevzdány do sb�ru. Ostatní obaly spolu se stavebním 
odpadem budou vyvezeny a ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze 
na skládku. 
Odpadní obaly: 
15 01 01 - papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 - plastové obaly 
15 01 03 - d�ev�né obaly (palety) 
15 01 06 - sm�sné obaly 
Stavební a demoli�ní odpady: 
17 01 01 - beton 
17 01 02 - cihly 
17 02 01 - d�evo 
17 02 02 - sklo 
17 02 03 - plasty 
17 05 04 - zemina a kamení 
17 05 06 - vyt�žená hlušina 
Seznam odpad�, které budou vznikat b�hem provozu:  
Sm�sný komunální odpad bude ukládán do popelnic vyvážených technickými 
službami. Obalové materiály budou t�íd�ny a ukládány do skladu a odváženy do sb�ru. 
20 01 01 - papíry a  lepenka  
20 01 02 - sklo  
20 01 39 - plasty  
Ovzduší  
Zdrojem tepla na vytáp�ní a pro oh�ev TV jednoho polyfunk�ního domu jsou navržena 
t�i tepelná �erpadla (T�) vzduch-vzduch o výkonu Q= 2x 22,1kW. Vnit�ní jednotky 
T� a další p�íslušenství otopného systému bude osazeno v technické místnosti v 1.NP.  
Jako bivalentní zdroj je navržen elektrokotel o p�íkonu P= 30 kW, který bude osazen 
v technické místnosti v�. oh�íva�e na TV. 
Voda  
Stavba bude napojena na ve�ejný vodovod v ulici Litovelská. Splaškové vody z 
objekt� budou svedeny do ve�ejné kanalizace na ulici Litovelská. Deš�ové vody budou 
svedeny p�es reten�ní nádrže také do ve�ejné kanalizace. 
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b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, ochrana 
rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�:
�ešené území se nachází v zastav�né �ásti m�sta Olomouc. Stavba nebude mít 
negativní vliv na p�írodu a krajinu.  

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000:  
Stavba nemá vliv na chrán�né území Natura 2000 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA:
Této stavby se netýká - stavba nepodléhá zjiš�ovacímu �ízení EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�:  
Této stavby se netýká. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva:  
Stavba je situována tak, že umož�uje p�íjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného 
systému, p�edevším vozidel HZS a zdravotní služby. Stavební �ešení je navrženo tak, aby 
byl možný p�ípadný únik osob v p�ípad� ohrožení.

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Pot�eba a spot�eba rozhodujících médií hmot, jejich zajišt�ní 

Staveništ� bude napojeno na nov� budovanou �ást p�ípojky NN, vody a kanalizace.  
Za�ízení staveništ� bude napojeno p�es staveništní rozvad��, který bude napájen p�es 
elektrom�rový rozvad��, dle podmínek distributora. Voda pro výstavbu – bude 
odebírána z v p�edstihu vybudované �ásti vodovodní p�ípojky v�. vodom�rné šachty. 
P�ípojka splaškové kanalizace bude napojena na kanaliza�ní šachtu ur�enou pro nov�
budovaný objekt. 

b) Odvodn�ní staveništ�
Plocha pozemku je tvo�ena št�rkodrtí, který tvo�il podklad pro parkovišt� z dlažebních 
kostek. Celá plocha je ve spádu min. 2%, což umož�uje p�ímé vsakování srážkových 
vod. P�í nadm�rných srážkách bude na východní stran� pozemku podél plotu 
vybudován odvod�ovací kanál s drenáží. Po zprovozn�ní navržené deš�ové kanalizace 
bude deš�ová voda odvád�na touto kanalizací.  

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pro p�íjezd na staveništ� bude využit stávající sjezd z dlažebních kostek z ulice 
Litovelská. Doprava materiálu na stavbu bude realizována po provizorní komunikaci 
na parcele investora. B�hem stavby bude zajišt�no, aby p�i výjezdu nákladních 
automobil� a stavebních stroj� ze staveništ� nedocházelo ke zne�iš�ování ve�ejných 
komunikací. Vozidla budou p�ed výjezdem ze stavby o�išt�na, p�ípadné zne�išt�ní 
vozovky bude co nejd�íve odstran�no. Mobilním oplocením bude odd�lena stavba od 
staveništní komunikace vedoucí ke stávajícímu objektu „SILO TOWER“ tak, aby byl 
umožn�n p�ístup k objektu. Oplocení bude rozebíratelné, p�i doprav� materiálu bude 
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pro manipulaci s materiálem plot rozebrán a poté složen. Po dobu stavebních prací 
bude umožn�n p�ístup k okolním nemovitostem a sítím technického vybavení. 
Výstavba bude provád�na za omezeného provozu na silnici II/448 (z�ízení sjezdu, 
napojení kanalizace) p�i dopravním omezení. Po celou dobu stavby bude zachován 
p�íjezd vozidel p�i mimo�ádné události, tj. zejména umožnit vjezd záchranným 
složkám a hasi�ským vozidl�m na stavbu.  

d) Vliv provád�né stavby na okolí pozemku a stavby 
Výstavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby. 
Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových pom�r� je pot�eba d�sledn� postupovat 
podle na�ízení vlády ze dne 21.1.2001, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 502/2000 Sb. 
o ochran� zdraví p�ed nebezpe�nými ú�inky hluku a vibrací, uve�ejn�né ve sbírce 
zákon� �R �.88/2004 Sb. a zejména §11-Hluk v chrán�ném venkovním prostoru, 
v chrán�ných vnit�ních prostorech staveb a v chrán�ných venkovních prostorech 
staveb a §12-Nejvyšší prostné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Skladovaný 
prašný materiál bude �ádn� zakryt a p�i manipulaci s ním bude pokud možno zkráp�n 
vodou, aby se zamezilo nadm�rné prašnosti. Dopravní prost�edky budou mít ložnou 
plochu zakrytu plachtou nebo budou uzav�eny. Zárove� budou p�i odjezdu na ve�ejnou 
komunikaci o�išt�ny. Dále budou provedeny kontroly likvidace odpadu, ochrana 
životního prost�edí, ovzduší, p�írody, krajiny a dodržování BOZP. 

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin 
Stavba bude oplocena mobilním a stávajícím oplocením – bude plnit funkci 
bezpe�nostní – zamezovat pronikání nepovolaných osob na staveništ�. P�ístup na 
staveništ� bude zajišt�n uzamykatelnou bránou o ší�ce 6,5 m, která se bude nacházet v 
jižní �ásti staveništ�. Bude použito mobilního oplocení �ady STANDART. Po obvodu 
staveništního oplocení budou po vn�jším obvodu ve vzdálenosti po 20m p�ipevn�ny 
tabulky s upozorn�ním pro ve�ejnost – STAVENIŠT�- ZAKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM.  Celková výška dílc� je 2m, ší�ka jednoho dílce 3,5m. 
Dílce budou osazeny do nosných betonových prefabrikovaných patek VRA  a naho�e 
zajišt�ny zajiš�ovacími sponami. 
V rámci stavby nedojde k demolicím ani ke kácení d�evin. Na pozemku se nenachází 
stavby ani vzrostlé d�eviny. 

f) Maximální zábory pro staveništ�
Trvalý zábor pro stavbu není nutný. P�ípadné do�asné zábory budou co nejmenšího 
rozsahu a to po dobu nezbytn� nutnou a p�ed provedením záboru budou p�edem 
domluveny s vlastníkem pozemku �i správcem sít�.  

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace  
Sou�ástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby je podmínka, že 
hlavní dodavatel stavby je zodpov�dný za správné nakládání s odpady vznikajícími 
v pr�b�hu stavby, v�. Jejich následného využití nebo odstran�ní. P�i realizaci stavby 
vzniknou následné odpady, které byli rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem 
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odpad� ve smyslu Zákona  o odpadech �. 154/2010Sb., kterým se m�ní Zákon �. 
185/2001Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a Vyhlášky MŽP �.381/2001Sb. ze dne 17.�íjna 2001 a Vyhlášky MŽP �. 
383/2001Sb o nakládání s odpady. 
Lze p�edpokládat, že p�i výstavb� budou vznikat následující odpady: 

Tab. 1 Katalog odpad� vznikající ve fázi výstavby  

Katalog. 
�íslo 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCES�

10 13
Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a p�edm�t� a výrobk� z nich 
vyráb�ných

10 13 14 odpadní beton a betonový kal O 

15 ODPADNÍ OBALY

15 01 Obaly (v�. odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 D�ev�né obaly O 

15 01 06 Sm�sné obaly O 

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

N 

17 STAVEBNÍ A DEMOLI�NÍ ODPADY

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 06 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobk� obsahující nebezpe�né látky 

N 

17 01 07 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 

O 

17 02 D�evo, sklo a plasty
17 02 01 D�evo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty  O 

17 03 Asfaltové sm�si, dehet a výrobky z dehtu
17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy (v�etn� jejich slitin)
17 04 07 Sm�sné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O 

17 05
Zemina (v�. vyt�ž. zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vyt�žená 
hlušina

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 
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17 05 06 Vyt�žená hlušina neuvedená pod �íslem 17 05 05  O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuv. pod �. 17 08 01 O 

17 09 Jiné stavební a demoli�ní odpady

17 09 04 
Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

O 

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
pr�myslové odpady a odpady z ú�ad�) v�. složek z odd�leného sb�ru

20 01 Složky z odd�leného sb�ru 
20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 11 Textilní materiál O 

20 03 Jiné stavební a demoli�ní odpady
20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 

20 03 04 Kal ze septik� a žump, odpad z chemických toalet O 

Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpe�ný odpad 

K záv�re�né kontrolní prohlídce p�edloží stavebník pop�. dodavatel stavby doklady o 
specifikaci druh� a množství odpad� vzniklých v procesu výstavby a doloží zp�sob jejich 
odstran�ní a vyjád�ení p�íslušného org. ve�ejné správy v oblasti odpadového hospodá�ství 
k t�mto doklad�m.  
Veškerý odpad bude �ádn� t�íd�n. Na stavb� budou umíst�ny kontejnery, které budou 
ozna�eny druhem odpadu, su�, d�evo a komunální sm�s, pro který jsou ur�eny. �ást odpadu 
je možno zp�tn� využít k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a 
zneškod�ovány mimo staveništ�. Manipulaci a zneškodn�ní odpad� bude provád�t pouze 
oprávn�ná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a p�íslušných vyhlášek. 
Zeminy vyt�žené z výkop� a sut� budou odváženy na skládku v obci Bystrovany vzdálené 7,2 
km od stavby. Likvidaci sutí a odpad� s obsahem nebezpe�ných látek zneškod�ují odborné 
certifikované firmy Sita CZ a.s. vzdálená 4,7 km od stavby. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�esun nebo deponie zemin 
Vyt�žená zemina bude dodavatelem stavby odvezena na certifikovanou skládku 
Sm�tal, s.r.o. v obci Bystrovany vzdálenou 7,2 km od stavby. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
Podle stavebního zákona �. 183/2006Sb. je t�eba vytvo�it p�i stavb� podmínky 
odpovídající zájm�m ochrany životního prost�edí. Je t�eba dbát zejména na: 
Omezení hlu�nosti na stavb� – negativní vlivy b�hem výstavby budou p�sobit 
zvýšením hluku a exhalací z dopravy stavebního materiálu. P�i stavební �innosti je 
nutno dodržovat povolené hladiny hluku stanovené NV �. 272/2011Sb. o ochran�
zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací (hyg. Limit je 65 dB/A v dob� od 
7,00 hod do 19,00hod.) No�ní provoz na staveništi bude vylou�en.  
Na stavb� budou používány pouze stroje s platným technickým osv�d�ením, dále 
budou v dobrém technickém stavu a nebudou p�esahovat požadované limity hlu�nosti. 
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Stroje budou v takovém stavu, aby nep�esáhli povolený limit výfukových škodlivých 
plyn�. Jednotlivé stroje budou procházet pravidelnými technickými kontroly. 
B�hem výstavby by nem�lo docházet k nadm�rnému zne�išt�ní vozidel. Bude 
zajišt�no, aby nedocházelo ke zne�iš�ování ve�ejných komunikací. Vozidla budou 
p�ed výjezdem ze stavby o�išt�na, p�ípadné zne�išt�ní vozovky bude co nejd�íve 
odstran�no. P�i technologické etap� zakládání bude na staveništi p�ed výjezdem ze 
staveništ�, umíst�na plocha pro mechanické �išt�ní vozidel. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�
Dle § 15 z. �. 309/2006 Sb. musí zadavatel stavby zajistit koordinátora stavby. 
Koordinátor musí 8 dní p�ed p�edáním staveništ� zhotoviteli, podat oznámení na 
Inspektorát bezpe�nosti práce pro Moravskoslezký kraj a Olomoucký kraj, t�. 
Kosmonaut� �. 8, 779 00 Olomouc. 
Stavba bude trvat déle než 30 pracovních dn�, po dobu delší jak jeden den se na stavb�
bude pohybovat více jak 20 fyzických osob a bude realizována více jak dv�ma 
subdodavateli. Bude zpracován plán BOZP, montáž ŽB prefabrikovaného skeletu dle 
NV �. 591/2006 Sb. se jedná o �innost vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví. 
P�i provád�ní prací na staveništi budou dodržovány všechny platné právní p�edpisy 
(zákony, na�ízení vlády, vyhlášky, normy apod.), které jsou d�ležité z hlediska 
bezpe�nosti a ochrany zdraví. P�i provád�ní stavebn�-montážních prací je nutné 
dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel, za jejichž 
zpracování odpovídá zhotovitel stavby. O zajišt�ní p�edepsaných opat�ení, použití 
ochranných prost�edk�, p�edávání pracoviš� zhotovitel�m a provedení instruktáže 
bude po�ízen zápis do stavebního deníku.  
P�i provád�ní stavby musí být dodrženy požadavky dot�ených správc� inženýrských 
sítí a orgán� státní správy. 
Všechny fyzické osoby pohybující se s v�domím stavby po staveništi a to nejen 
pracovníci zhotovitel�, budou �ádn� proškoleny, v rozsahu p�sobnosti a své pracovní 
�innosti na staveništi a vybaveny pat�i�nými ochrannými pom�ckami. 
Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace. Zm�ny oproti 
schválenému projektu musí být do p�íslušné dokumentace zaznamenány a 
odsouhlaseny. 
Bližší požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví jsou podrobn�ji uvedeny v �ásti A.9. 
Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 
Vzhledem k tomu, že okolní plochy jsou ve�ejn� p�ístupné, zajistí dodavatel 
bezbariérový p�ístup p�es výkopy pomocí p�echod� nebo p�ejezd� opat�ených 
zábradlím, dle na�ízení vlády 591/2006 Sb., které musí být na ve�ejných prostranstvích 
a ve�ejn� p�ístupových komunikacích z�ízeny. Díky t�mto opat�ením by nem�l být 
omezen ani pohyb t�lesn� postižených osob.   
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l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 
Po dobu výstavby bude na ulici Litovelská a Palackého bude v dostate�né vzdálenosti 
omezena rychlost na 20 km/h v obou sm�rech. Dále budou osazení zna�ky IP22 - 
Výjezd vozidel ze stavby a A22 - Výstražná dopravní zna�ka. Zna�ky budou osazeny 
v obou sm�rech jízdy. Ze strany výjezdu ze staveništ� bude osazena zna�ka P04 - Dej 
p�ednost v jízd�. P�ed vjezdem branou bude umíst�na B1 – zákaz vjezdu všech vozidel 
pouze s povolením stavby. V celém areálu staveništ� je rychlost omezena na 10 km/h. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby ze 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.):   
Speciální podmínky nejsou stanoveny 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny:   
P�edpokládané zahájení realizace stavby: 03/2016 
P�edpokládané dokon�ení realizace stavby: 07/2017 
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1. Informace o rozsahu staveništ�  

Velikost staveništ� novostavby polyfunk�ních objekt� je zakresleno ve výkrese B.4.1,2 
Za�ízení staveništ�- ŽB Prefabrikovaný skelet. Z výkresu je patrná velikost staveništ�. 
Staveništ� je situováno na rovinatém pozemku na parcele �. 809/40, k.ú. Nová Ulice, v 
zastav�né �ásti m�sta Olomouce u ulice Litovelská. Parcela je ve vlastnictví investora. Parcela 
je vymezena z jižní strany ulicí Litovelskou a z východní strany železni�ní tratí �. 275 - 
Olomouc - Drahanovice. Západní strana je definovaná stabilizovanou zástavbou smíšené 
obytné funkce p�i ulici P�ed Lipami. Severní hranice je tvo�ena zatravn�nými plochami a 
garážemi. Staveništ� bude ve tvaru nepravidelného obdélníku s nadmo�skou výškou 218,40 m 
n.m.  

2. Omezení staveništ�
Po celou dobu stavby bude umožn�n pr�jezd p�es staveništ� k stávajícímu objektu „SILO 
TOWER“. P�ístup k objektu budou mít pouze osoby s povolením k pr�jezdu stavbou. Je nutné 
zabezpe�it pln� pr�jezdnou komunikaci. Sm�r po komunikaci je zazna�en ve výkresu za�ízení 
staveništ�. Na staveništi se bude nacházet vrátný, který bude oprávn�n koordinovat dopravu na 
staveništi pro bezpe�ný pr�jezd. 
Navážení t�žké stavební techniky a její skladování, pokud bude vyžadovat krátkodobé 
zastavení dopravy, bude provád�no s ohledem k situaci na staveništi a po p�ijetí takových 
technických a organiza�ních opat�eních, která eliminují jakákoliv rizika a� již pro provoz sám, 
nebo zam�stnance. 

3. Zdroje energie 
Stávající sít� se nachází pod p�ilehlým chodníkem ulice Litovelská. Nov� vybudované p�ípojky 
na hranici pozemku budou zhotovena a vlastn�ny správci t�chto ve�ejných sítí (�EZ 
DISTRIBUCE, a.s., Moravská vodárenská a.s). Staveništ� bude napojeno na nov� budovanou 
�ást p�ípojky NN, vody a kanalizace. Inženýrské sít� budou zhotoveny ve dvou etapách. 
Za�ízení staveništ� bude napojeno p�es dva staveništní rozvad��e RES 2.2.2.2, dle podmínek 
distributora. Staveništ� bude mít dv� p�ípojná místa. Elektrické vedení bude po staveništi 
nadzemní po kraji hranice staveništ�. V pr�b�hu realizace budou využity dva staveništní 
rozvad��e jeden v severní a druhý v jižní �ásti staveništ�. Podél západní strany pozemku povede 
do�asný rozvod NN, kde na oplocení bude osazeno venkovní halgenové osv�tlení. 
Voda pro výstavbu – bude odebírána v množství 1,1 l/s z v p�edstihu vybudované �ásti 
vodovodní p�ípojky v�. vodom�rné šachty. Také bude proveden rozvod vody ze staveništního 
vodom�ru pro objekty za�ízení staveništ�. Staveništní p�ípojka vody je provedena o dimenzi 
PE32. 
P�ípojka splaškové kanalizace bude napojena na kanaliza�ní šachtu ur�enou pro nov� budovaný 
objekt. Staveništní p�ípojka kanalizace je provedena z kanaliza�ních trub PVC DN 150. 
P�ípojka bude uložena do pískového lože tl. 100 mm a obsypána št�rkopískem.  
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3.1Bilance staveništních médií 
a) Spot�eba vody pro technické ú�ely 
• Montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu 

Množství zálivkového betonu Baumit Fillbeton 3,328 x 2 = 6,656 m3

- výroba pot�eba 1 392 x 2 = 2 784 l vody 
- 2 784/7 = 397,71 l vody/sm�nu 

Množství nadbetonávky filigránových desek- beton C16/20, 21,75 x 2 = 43,5 m3

- ošet�ení 43,5 m3 x 10 l = 435 l vody 

• Zd�ní 
Porotherm 30 Profi Dryfix  

- navlh�ení (1 123,345*0,3)m3*250 l= 84 250,875 l vody 
- 84 251/15 = 5 683,4 l/sm�nu 

Porotherm 30 AKU SYM 
- navlh�ení (1 210,132*0,3)m3*250 l= 90 759,90 l vody 
- 90 760/22 = 4 125,45 l/sm�nu 
- výroba malty spot�eba malty 10 l vody na 25 kg suché sm�si 

25 kg suché sm�si 20 l �erstvé malty 
7 l �erstvé malty na 1 m3 zdi 

 363,04m3 * 7 l = 2 541,28 l �erstvé malty 

 2 541,28 * 
��
��

 = 3 176,6 kg suché sm�si 

 3176,6 * 
��
��

 = 1 270,64 l vody 

- 1 270,64/22 = 57,76 l/sm�nu 
Porotherm 14 Profi Dryfix 

- navlh�ení (414,56*0,14)m3*30 l= 1 741,152 l vody 
- 1 741,152/3,5 = 497,5 l/sm�nu 

Porotherm 8 Profi Dryfix 
- navlh�ení (553,787*0,08)m3*20 l= 886,06 l vody 
- 886,06/5 = 177,21 l/sm�nu 

• Omítky 
Výroba malty (5 388,35+455,944+74,4)*0,02*200 l= 23 674,78 l 

- 23 674,78/30 = 789,16 l/sm�nu 
Omítky bez spot�eby na maltu (5 388,35+455,944+74,4)*25 l= 147 967,35 l 

- 147 967,35/30 = 4 932,25 l/sm�nu 

b) Spot�eba vody pro hygienické ú�ely 
• Zakládání:  

Hygienické ú�ely- 1 pracovník sm�ny  40 l 
Po�et pracovník�    13  � 520 l 

• Montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu:  
Hygienické ú�ely- 1 pracovník sm�ny  40 l 
Po�et pracovník�    16  �  640 l 
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Sprchování 1 pracovník   45 l 
Po�et pracovník�   16  �  720 l 

• Zd�ní: 
Hygienické ú�ely- 1 pracovník sm�ny  40 l 
Po�et pracovník�   24  �  960 l 
Sprchování 1 pracovník   45 l 
Po�et pracovník�   24  �  1080 l 

• Omítky 
Hygienické ú�ely- 1 pracovník sm�ny  40 l 
Po�et pracovník�   20  �  800 l 
Sprchování 1 pracovník   45 l 
Po�et pracovník�   20  �  900 l 

• Maximální p�edpokládaný po�et pracovník�  
Hygienické ú�ely- 1 pracovník sm�ny  40 l 
Po�et pracovník�   40  �  1600 l 
Sprchování 3 pracovníci   45 l 
Po�et pracovník�   40  �  1800 l 

Celková spot�eba vody pro jednotlivé technologické etapy: 
• Zakládání: 

Vodovodní p�ípojka PE 32 VYHOVUJE 

• Montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu:  
Sekundovou spot�ebu vody: 

Qn =  (Pn x kn) / t x 3600 
Qn – sekundová spot�eba vody l/s 
Pn – spot�eba vody za �asovou jednotku l/ den (sm�na)  
kn – koeficient nerovnom�rnosti (1,6 - 2,7) 
t – doba odb�ru v �asových jednotkách 8 hodin (sm�na) 

Qn =  (Pn x kn) / t x 3600 
= ((398+435)*1,6+720*2+0)/8*3600= 0,10 l/s

Vodovodní p�ípojka PE 32 VYHOVUJE 

• Zd�ní 
Qn =  (Pn x kn) / t x 3600 
= (8866,62*1,6+1080*2+0)/8*3600= 0,57 l/s

Vodovodní p�ípojka PE 32 VYHOVUJE 

• Omítky 
Qn =  (Pn x kn) / t x 3600 
= (5721,41*1,6+900*2+0)/8*3600= 0,38 l/s

Vodovodní p�ípojka PE 32 VYHOVUJE 

• Nejnáro�n�jší etapa na spot�ebu vody s max. po�tem pracovník�

Qn =  (Pn x kn) / t x 3600 
= (8866,62*1,6+1800*2+0)/8*3600= 0,62 l/s

Vodovodní p�ípojka PE 32 VYHOVUJE 
Maximální pr�tok 1,1 l/s s 20 pr�tokových jednotek. 
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Požární voda bude v p�ípad� pot�eby zajišt�na požárním hydrantem na p�ilehlé ulici 
Palackého. 

Maximální p�íkon elektrické energie 
a) Celkový p�íkon elektrické energie  

Vztah pro výpo�et p�íkonu elektrické energie 

S= 1,1����	 
� � ��	 
� � �	 
�� � ���	 
�	 ���� � ��	 
�	 ���� � �	 
	 �����  
[kW] 

S   zdánlivý p�íkon 
1,1  sou�initel rezervy pro nep�edvídané zvýšení p�íkonu 10% 
�1 – �2 fázový p�íkon 
	1 – 	2 sou�initel náro�nosti 
P1  instalovaný výkon elektromotor� na staveništi (kW) 
P2  instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor (kW) 
P3  instalovaný výkon venkovního osv�tlení (kW) 
0,5 – koeficient náro�nosti elektromotor� mechaniza�ních prost�edk�
0,8 – koeficient náro�nosti vnit�ního osv�tlení 
1,0 – koeficient náro�nosti vn�jšího osv�tlení 

STAVENIŠTNÍ ROZVAD�� SO 03: 
• Montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu:

Tab.2.1 Instalované p�íkony – Montáž ŽB prefabrikovaného skeletu 

P1 instalovaný p�íkon elektromotor�
P�ístroj Štítkový p�íkon Po�et ks kW  

P�íklepová vrta�ka Milwaukee T-TEC 201 0,75 2 1,5 

Úhlová bruska HILTI DC230 2,5 2 5,0 

Svá�e�ka GAMA Omicron 1550 4,7 1 4,7 

Stavební mícha�ka SM 185S 1,0 1 1,0 

Kompresor Herkules VDC-50 2,2 1 2,2 

Míchadlo Hitachi UM16VST 1,5 1 1,5 

Vibra�ní lišta Enar QZE 0,1 1 0,1 

                                                                                                                Celkem P1     16 kW 

P2 instalovaný p�íkon vnit�ního osv�tlení 
Vnit�ní osv�tlení P�íkon kW/m2 m2 kW  

Kancelá�e, vrátnice 0,02 36,85 0,74 

Šatny, umývárny, WC 0,006 74,08 0,44 

                                                                                                             Celkem P2     1,18 kW 

P3 instalovaný p�íkon vn�jšího osv�tlení 
P�ístroj Štítkový p�íkon ks kW  

Mobilní osv�tlení Halogenový reflektor 500W  0,5 kW 7 3,5 

 Celkem P3       3,5 kW    
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S= 1,1����	 
� � ��	 
� � �	 
�� � ���	 
�	 ���� � ��	 
�	 ���� � �	 
	 �����   

S= 1,1����� � �� � ��� � ���� � ���� � ���� � ����   
S = 18,43 kW 
Celkový p�íkon elektrické energie pro montáž ŽB prefabrikovaného skeletu 18,43 kW. 

• Zd�ní 
Tab.2.2 Instalované p�íkony – Zd�ní 

P1 instalovaný p�íkon elektromotor�

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

v kW 
Po�et ks 

kW 
celkem 

Ru�ní el. za�ízení  1,5 5 7,5 

Mícha�ka stavební SM 185S 1 2 2 

Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 6,1 1 6,1 

                                                                                                                Celkem P1  15,6 kW 

P2 instalovaný p�íkon vnit�ního osv�tlení 

Vnit�ní osv�tlení P�íkon kW/m2 m2 kW 
celkem 

Kancelá�e, vrátnice 0,02 36,85 0,74 

Šatny, umývárny, WC 0,006 74,08 0,44 

                                                                                                             Celkem P2     1,18 kW 

P3 instalovaný p�íkon vn�jšího osv�tlení 

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

kW 
ks

kW 
celkem 

Mobilní osv�tlení Halogenový reflektor 500W IP 
44 

0,5 7 3,5 

Celkem P3       3,5 kW    

S= 1,1����	 
� � ��	 
� � �	 
�� � ���	 
�	 ���� � ��	 
�	 ���� � �	 
	 �����   

S= 1,1����� � ���� � ��� � ���� � ���� � ���� � ������   
S = 18,05 kW 
Celkový p�íkon elektrické energie pro Zd�ní 18,05 kW.

• Omítky 
• Tab.2.3 Instalované p�íkony – Omítky 

P1 instalovaný p�íkon elektromotor�

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

v kW 
Po�et ks 

kW 
celkem 

Míchací stroj M-TEC Calypso D30 4 2 8 

Dopravní za�ízení M-TEC F140 IV Plus 7,5 2 15 
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Dávkova� stavebního sila M-TEC 0,06 2 0,12 

Mícha�ka stavební SM 185S 1 1 1 

                                                                                                             Celkem P1   24,12 kW 

P2 instalovaný p�íkon vnit�ního osv�tlení 

Vnit�ní osv�tlení P�íkon kW/m2 m2 kW 
celkem 

Kancelá�e, vrátnice 0,02 36,85 0,74 

Šatny, umývárny, WC 0,006 74,08 0,44 

                                                                                                             Celkem P2     1,18 kW 

P3 instalovaný p�íkon vn�jšího osv�tlení 

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

kW 
ks

kW 
celkem 

Mobilní osv�tlení Halogenový reflektor 500W IP 
44 

0,5 7 3,5 

Celkem P3      3,5 kW    

S= 1,1����	 
� � ��	 
� � �	 
�� � ���	 
�	 ���� � ��	 
�	 ���� � �	 
	 �����   

S= 1,1����� � ����� � ��� � ���� � ���� � ���� � �������   
S = 25,97 kW 
Celkový p�íkon elektrické energie pro Omítky 25,97 kW. 

STAVENIŠTNÍ ROZVAD�� SO 02: 
• Montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu:

Tab.2.4 Instalované p�íkony – Montáž ŽB prefabrikovaného skeletu 

P1 instalovaný p�íkon elektromotor�
P�ístroj Štítkový p�íkon Po�et ks kW  

P�íklepová vrta�ka Milwaukee T-TEC 201 0,75 2 1,5 

Úhlová bruska HILTI DC230 2,5 2 5,0 

Svá�e�ka GAMA Omicron 1550 4,7 1 4,7 

Stavební mícha�ka SM 185S 1,0 1 1,0 

Kompresor Herkules VDC-50 2,2 1 2,2 

Míchadlo Hitachi UM16VST 1,5 1 1,5 

Vibra�ní lišta Enar QZE 0,1 1 0,1 

                                                                                                                Celkem P1     16 kW 

P3 instalovaný p�íkon vn�jšího osv�tlení 
P�ístroj Štítkový p�íkon ks kW  

Mobilní osv�tlení Halogenový reflektor 500W  0,5 kW 5 2,5 

Celkem P3       2,5 kW    
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S= 1,1����	 
� � ��	 
� � �	 
�� � ���	 
�	 ���� � ��	 
�	 ���� � �	 
	 �����   

S= 1,1����� � �� � ����� � ���� � ����   
S = 16,89 kW 
Celkový p�íkon elektrické energie pro montáž ŽB prefabrikovaného skeletu 16,89 kW. 

• Zd�ní 
Tab.2.5 Instalované p�íkony – Zd�ní 

P1 instalovaný p�íkon elektromotor�

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

v kW 
Po�et ks 

kW 
celkem 

Ru�ní el. za�ízení  1,5 5 7,5 

Mícha�ka stavební SM 185S 1 2 2 

Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 6,1 1 6,1 

                                                                                                                Celkem P1  15,6 kW 

P3 instalovaný p�íkon vn�jšího osv�tlení 

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

kW 
ks

kW 
celkem 

Mobilní osv�tlení Halogenový reflektor 500W IP 
44 

0,5 5 2,5 

Celkem P3       2,5 kW    

S= 1,1����	 
� � ��	 
� � �	 
�� � ���	 
�	 ���� � ��	 
�	 ���� � �	 
	 �����   

S= 1,1����� � ���� � ����� � ���� � ������   
S = 16,51 kW 
Celkový p�íkon elektrické energie pro Zd�ní 16,51 kW.

• Omítky 
Tab.2.6 Instalované p�íkony – Omítky 

P1 instalovaný p�íkon elektromotor�

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

v kW 
Po�et ks 

kW 
celkem 

Míchací stroj M-TEC Calypso D30 4 2 8 

Dopravní za�ízení M-TEC F140 IV Plus 7,5 2 15 

Dávkova� stavebního sila M-TEC 0,06 2 0,12 

                                                                                                             Celkem P1   23,12 kW 

P3 instalovaný p�íkon vn�jšího osv�tlení 

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

kW 
ks

kW 
celkem 

Mobilní osv�tlení Halogenový reflektor 500W IP 
44 

0,5 5 2,5 

Celkem P3      2,5 kW    
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S= 1,1����	 
� � ��	 
� � �	 
�� � ���	 
�	 ���� � ��	 
�	 ���� � �	 
	 �����   

S= 1,1����� � ���� � ����� � ���� � ������   
S = 23,58 kW 
Celkový p�íkon elektrické energie pro Omítky 23,58 kW. 
P�ípojka splaškové kanalizace bude napojena na kanaliza�ní šachtu ur�enou pro nov� budovaný 
objekt. 

4. Odvodn�ní staveništ�  
Plocha pozemku je tvo�ena št�rkodrtí, který tvo�il podklad pro parkovišt� z dlažebních kostek. 
Celá plocha je ve spádu min. 2%, samovolné odtékání do uli�ní kanalizace nebo samovolné 
vsakování do zeminy. P�í nadm�rných srážkách bude na východní stran� pozemku podél plotu 
vybudován odvod
ovací kanál s drenáží. Po zprovozn�ní navržené deš�ové kanalizace bude 
deš�ová voda odvád�na touto kanalizací.  

5. Napojení staveništ� na stávající dopravní infrastrukturu 
Pro p�íjezd na staveništ� bude využit stávající sjezd z dlažebních kostek z ulice Litovelská.  
Doprava materiálu na stavbu bude realizována po provizorní komunikaci na parcele investora. 
B�hem stavby bude zajišt�no, aby p�i výjezdu nákladních automobil� a stavebních stroj� ze 
staveništ� nedocházelo ke zne�iš�ování ve�ejných komunikací. Vozidla budou p�ed výjezdem 
ze stavby o�išt�na, p�ípadné zne�išt�ní vozovky bude co nejd�íve odstran�no. 
Mobilním oplocením bude odd�lena stavba od staveništní komunikace vedoucí ke stávajícímu 
objektu „SILO TOWER“ tak, aby byl umožn�n p�ístup k objektu. Oplocení bude rozebíratelné, 
p�i doprav� materiálu bude pro manipulaci s materiálem plot rozebrán a poté složen. Po dobu 
stavebních prací bude umožn�n p�ístup k okolním nemovitostem a sítím technického vybavení. 
Výstavba bude provád�na za omezeného provozu na silnici II/448 (z�ízení sjezdu, napojení 
kanalizace) p�i dopravním omezení. Po celou dobu stavby bude zachován p�íjezd vozidel p�i 
mimo�ádné události, tj. zejména umožnit vjezd záchranným složkám a hasi�ským vozidl�m na 
stavbu.  
Vstup na staveništ� z ulice Litovelská bude ozna�en výstražnými zna�kami zamezující vstup 
nepovoleným osobám a informa�ní tabulí BOZP. 

��

�

�

�

Obr.2.1 Informa�ní tabule BOZP 
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Sít� inženýrské infrastruktury jsou vedeny pod komunikací a chodníkem v ulici Litovelská. 
P�ípojka NN uvedená lokalita bude p�ipojena ze stávající trafostanice OC 4880 v ulici P�ed 
Lipami. Nový rozvod ve�ejného osv�tlení bude p�ipojen ze stávajícího rozvodu VO, stožáru �. 
32929/030, ulice Litovelská. Vodovod bude napojen na ulici Litovelská na stávající litinové 
potrubí DN 200. Kanalizace bude napojena na ulici Litovelská do stoky BXlf, která bude z KT 
DN 200 vym�n�na za DN 250.  
Do�asné objekty za�ízení staveništ� budou napojeny na nov� vybudované p�ípojky. 

6. Ochrana okolí staveništ� a zdraví 3 osob 
Stavba bude oplocena mobilním a stávajícím oplocením – bude plnit funkci bezpe�nostní – 
zamezovat pronikání nepovolaných osob na staveništ�. P�ístup na staveništ� bude zajišt�n 
uzamykatelnou bránou o ší�ce 6,5 m, která se bude nacházet v jižní �ásti staveništ�. Druhá brána 
se nachází v severní �ásti staveništ� a slouží jako p�ístup k budov� „SILO TOWER“. Bude 
použito mobilního oplocení �ady STANDART. Po obvodu staveništního oplocení budou po 
vn�jším obvodu ve vzdálenosti po 20m p�ipevn�ny tabulky s upozorn�ním pro ve�ejnost – 
STAVENIŠT�- ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM.  Celková výška dílc� je 2m, 
ší�ka jednoho dílce 3,5m. Dílce budou osazeny do nosných betonových prefabrikovaných patek 
VRA  a naho�e zajišt�ny zajiš�ovacími sponami. 

Obr.2.2 Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

7. Využití nových objekt�
Výstavbový objekt SO02 A SO03 bude po zhotovení ŽB prefabrikovaného skeletu využíván 
pro skladování materiálu pro jednotlivá patra. Menší místnosti budou využívány jako sklad pro 
subdodavatele. 
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8. Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
Podle stavebního zákona �. 183/2006Sb. je t�eba vytvo�it p�i stavb� podmínky odpovídající 
zájm�m ochrany životního prost�edí. Je t�eba dbát zejména na: 
Omezení hlu�nosti na stavb� – negativní vlivy b�hem výstavby budou p�sobit zvýšením hluku 
a exhalací z dopravy stavebního materiálu. P�i stavební �innosti je nutno dodržovat povolené 
hladiny hluku stanovené NV �. 272/2011Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 
a vibrací (hyg. Limit je 65 dB/A v dob� od 7,00 hod do 19,00hod.) No�ní provoz na staveništi 
bude vylou�en.  
Na stavb� budou používány pouze stroje s platným technickým osv�d�ením, dále budou 
v dobrém technickém stavu a nebudou p�esahovat požadované limity hlu�nosti. Stroje budou 
v takovém stavu, aby nep�esáhli povolený limit výfukových škodlivých plyn�. Jednotlivé stroje 
budou procházet pravidelnými technickými kontroly. 
B�hem výstavby by nem�lo docházet k nadm�rnému zne�išt�ní vozidel. Bude zajišt�no, aby 
nedocházelo ke zne�iš�ování ve�ejných komunikací. Vozidla budou p�ed výjezdem ze stavby 
o�išt�na, p�ípadné zne�išt�ní vozovky bude co nejd�íve odstran�no. P�i technologické etap�
zakládání bude na staveništi p�ed výjezdem ze staveništ�, umíst�na plocha pro mechanické 
�išt�ní vozidel. 
Lze p�edpokládat, že p�i provozu za�ízení staveništ� budou vznikat následující odpady: 

Tab.2.7 Katalog odpad� vznikající ve fázi výstavby pro provoz ZS 

Katalog. �íslo Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
pr�myslové odpady a odpady z ú�ad�) v�. složek z odd�leného sb�ru

20 01 Složky z odd�leného sb�ru 
20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 11 Textilní materiál O 

20 03 Jiné stavební a demoli�ní odpady
20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 

Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpe�ný odpad 

Ostatní odpady vzniklé p�i výstavb� jsou uvedeny v �ásti A.1 Souhrnná technická zpráva. 
Veškerý odpad bude �ádn� t�íd�n. Na stavb� budou umíst�ny kontejnery, které budou ozna�eny 
druhem odpadu, su�, d�evo a komunální sm�s, pro který jsou ur�eny. �ást odpadu je možno 
zp�tn� využít k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a zneškod
ovány mimo 
staveništ�. Manipulaci a zneškodn�ní odpad� bude provád�t pouze oprávn�ná firma ve smyslu 
platného zákona o odpadech a p�íslušných vyhlášek. 
Zeminy vyt�žené z výkop� a sut� budou odváženy na skládku v obci Bystrovany vzdálené 7,2 
km od stavby. Likvidaci sutí a odpad� s obsahem nebezpe�ných látek zneškod
ují odborné 
certifikované firmy Sita CZ a.s. vzdálená 4,7 km od stavby. 
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9. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
P�i provád�ní prací na staveništi budou dodržovány všechny platné právní p�edpisy (zákony, 
na�ízení vlády, vyhlášky, normy apod.), které jsou d�ležité z hlediska bezpe�nosti a ochrany 
zdraví. P�i provád�ní stavebn�-montážních prací je nutné dodržet správné technologické 
postupy ve smyslu technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. 
O zajišt�ní p�edepsaných opat�ení, použití ochranných prost�edk�, p�edávání pracoviš�
zhotovitel�m a provedení instruktáže bude po�ízen zápis do stavebního deníku.  
P�i provád�ní stavby musí být dodrženy požadavky dot�ených správc� inženýrských sítí a 
orgán� státní správy. 
Všechny fyzické osoby pohybující se s v�domím stavby po staveništi a to nejen pracovníci 
zhotovitel�, budou �ádn� proškoleny, v rozsahu p�sobnosti a své pracovní �innosti na staveništi 
a vybaveny pat�i�nými ochrannými pom�ckami. 
Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s technologickým postupem montáže 
prefabrikované skeletové konstrukce. Dále budou proškoleni o používání ochranných pom�cek, 
OOPP a dodržení bezpe�nosti p�i práci na staveništi. 
Zde jsou vedeny �ísla na�ízení vlády, která jsou pro naši stavbu d�ležitá: 

• NV �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích 

• NV �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV �. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví p�i práci 

• NV �. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�ný provoz a používání stroj�, 
technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

• Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se stanovují další požadavky na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a zajišt�ní bezpe�nosti ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

• NV �. 101/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích. 

• NV �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
• NV �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a 

zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 Sb. 
• NV �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících 

zákon�

• NV �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prost�edky 

• NV �. 495/2001 Sb., který stanovuje rozsah a podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a dezinfek�ních prost�edk�

• NV �. 201/2010 Sb., o zp�sobu evidencí úraz�, hlášení a zasílání záznamu o úraze. 
Bližší požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví jsou podrobn�ji uvedeny v �ásti A.9. 
Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci. 
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10. Dopravní opat�ení 
10.1 Ve�ejné komunikace 

P�íjezd ke staveništi je po ulici Litovelskou - silnice II/448 ze sm�ru dálnice R35. Silnice II/448 
je obousm�rná a dostate�n� široká pro dopravní obsluhu. Sjezd na staveništ� bude využit 
stávající sjezd z dlažebních kostek z ulice Litovelská. Po dobu výstavby bude na ulici 
Litovelská a Palackého bude v dostate�né vzdálenosti omezena rychlost na 20 km/h v obou 
sm�rech. Dále budou osazení zna�ky IP22 - Výjezd vozidel ze stavby a A22 - Výstražná 
dopravní zna�ka. Zna�ky budou osazeny v obou sm�rech jízdy. 

10.2 Staveništní komunikace  
Na staveništi bude z�ízena do�asná komunikace vedoucí k objektu „Silo Tower“. Tato 
komunikace bude poté dále využita k vybudování nové komunikace. Komunikace je tvo�ena 
stávající št�rkodrtí a z �ásti navezeným a zhutn�ným makadamem tl. 200mm na gotextilii. 
Komunikace je obousm�rná a má po celé délce ší�ku 6,5 m. v severní �ásti staveništ� se nachází 
obratišt�. Podélný sklon komunikace je max. 8% a p�í�ný 2 - 4%.  
Ze strany výjezdu ze staveništ� bude osazena zna�ka P04 - Dej p�ednost v jízd�. P�ed vjezdem 
branou bude umíst�na B1 – zákaz vjezdu všech vozidel pouze s povolením stavby. V celém 
areálu staveništ� je rychlost omezena na 10 km/h. Taha� s náv�sem z d�vodu v�tšího polom�ru 
zatá�ení, bude nutné, aby taha� vždy cestu nacouval. Je však nutné zabezpe�it bezpe�né couvání 
automobilu oprávn�nými osobami a je možné na dobu nezbytn� nutnou pro bezpe�né zajetí, �i 
vyjetí automobilu ze staveništ� také do�asn� zastavit dopravu v obou sm�rech za pomocí 
oprávn�ných osob, které budou mít reflexní vesty. 
Dopravní zna�ení je podrobn� �ešeno v p�íloze B.2 Koordina�ní situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. 

10.3 Zajišt�ní materiálových zdroj�  
Kv�li plynulosti výstavby a minimálních náklad� na dopravu budou využívány místní firmy: 

• ZAPA a.s., Lazecká, 779 00 Olomouc- Hej�ín 
- transportbeton pro piloty a základové patky, zalévání spár panel� SPIROLL, 
drátkobetonová podlaha prvního podlaží. 
- délka trasy 3 km, doba dopravy 6 min 
- doprava zajišt�na autodomícháva�i Scania P420 + Schwing Basic LINE AM 10C 

• STAVEX TOP CZ s r.o., U Panelárny 637/1, 779 00 Olomouc 
- subdodavatel ŽB vrtaných pilot 
-dílka trasy 4,7 km, doba dopravy 10 min 

• Wienerberger cihlá�ský pr�mysl, a.s., Jezernice, 751 31 Lipník nad Be�vou 
- zajišt�ní cihelných tvárnic, zdící malty, zdící p�ny, keramických p�eklad�
- délka trasy 42,7 km, doba dopravy 29 min 
- doprava zdarma v rámci odb�ru materiálu 

• IP systém a.s., U Panelárny 573/3, 772 00 Olomouc 
- zajišt�ní armokoš�, výztuže 
- délka trasy 7,8 km, doba dopravy 13 min 
- doprava zdarma v rámci odb�ru materiálu 

• Dek a.s., Pavelkova 1190/10A 772 00 Olomouc 
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- stavební materiál- sypké materiály, zateplovací systém, hydroizolace, tepelné izolace, 
sádrokarton, geotextilie, stavební chemie- penetrace, nát�ry 
- délka trasy 6,1 km, doba dopravy 10 min 
- doprava zdarma v rámci odb�ru materiálu 

• TOPOS PREFA Tova�ov s.r.o., Tovašov II – Annín 53, 751 01 Tova�ov 
- výrobní závod ŽB prefabrikát�
GOLDBECK Prefabeton s.r.o.,  
- subdodavatel ŽB prefabrikovaného skeletu  
- délka trasy 28,4 km, doba dopravy 32 min 
- doprava zdarma v rámci  odb�ru materíálu 

• SITA CZ, a.s., U Panelárny 456/2, 779 00 Olomouc- Chválkovice 
- likvidace odpadu, d�eva, komunální odpad 
- délka trasy 4,9 km, doba dopravy 11 min 

Stavební materiál bude dodáván na stavbu v jednotlivých cyklech, aby bylo dosaženo co 
nejefektivn�jší výstavby. Prefabrikované dílce budou skladovány p�edem vyhrazených 
místech, viz B.4.3. Prefabrikáty budou dováženy v návozech pro dv� nadzemní podlaží. 
Spojovací materiál Baumit B30 bude p�edzásoben vždy 3 pracovní dny dop�edu. Po dokon�ení 
montáže ŽB prefabrikovaného skeletu budou využívány prostory jednotlivých pater 
k uskladn�ní materiálu (Porotherm bloky, p�í�kovky). Tím bude dosaženo co nejmenšího 
p�esunu hmot na staveništi. Omítková sm�s bude vyrobena ve výrobn� na stavb� ze sypké sm�si 
Baumit skladované v silu o objemu 22 m3. 

11. P�edpokládané uzlové termíny:  
Hrubá stavba:    zahájení: 29. 2. 2016
     dokon�ení: 26. 10. 2016 
Dokon�ovací práce:   zahájení: 22. 9. 2016 
     dokon�ení: 8. 6. 2016 
Venkovní dokon�ovací práce: zahájení: 12. 6. 2017 
     dokon�ení: 28. 7. 2017 
Pracovní doba pro pracovní dny od 7:00 hod do 15:30 hod s p�lhodinovou p�estávkou. Práce o 
víkendech a státních svátcích se nep�edpokládá, pokud zhotovitel neur�í jinak. 
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12. Objekty a vybavení za�ízení staveništ�
12.1 Vrátnice – obytný kontejner kancelá�, šatna  

U vjezdu na staveništ� z ulice Litovelská je umíst�na vrátnice. Vrátnice je napojena na 
elektrickou energii. Podklad je tvo�en stávající št�rkodrtí a osazena na d�ev�né prahy, 
podep�ena na 6 bodech 10-15 cm od zem�. 
Vrátnice TOITOI BK2- 1ks 7. 3. 2016 – 8. 6. 2017 
- Technická data: 
 ší�ka: 2 438 mm 
 délka: 3 000 mm 

výška: 2 800 mm 
 el. p�ípojka: 380 V/32 A 
- Vybavení: 
 1 x el. topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 Okno s žaluzií 

Obr.2.3 Vrátnice BK2 

12.2 Kancelá�, šatny – obytný kontejner kancelá�, šatna  
Kancelá�e a šatny jsou osazeny na d�ev�né prahy na št�rkovém podkladu, podep�ena v 6 bodech 
10-15 cm od zem�. Dále jsou p�ipojeny na el. energii. 
Kontejner TOITOI BK1 
- Technická data: 
 ší�ka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 

výška: 2 800 mm 
 el. p�ípojka: 380 V/32 A 
- Vybavení: 
 1 x el. topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 Okno s žaluzií 

Obr. 2.4 Kontejner BK1 

Kancelá� BK1 - 2ks  
Stavbyvedoucí   15 m2

BK1: 2,438*6,058= 14,77m2=  15 m2

 Mist�i       8-12 m2

Šatna BK1  

• Zakládání – max. po�et pracovník� 13 
Pracovník s konzumací jídla   1,75 m2

  13*1,75 =  22,75 m2

  22,75/14,77 =   2 ks 
• ŽB skelet – max. po�et pracovník� 16 

16*1,75 =  28 m2

28/14,77 =  2 ks 
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• Zd�ní - max. po�et pracovník� 24 
   24*1,75 =   42 m2    
   42/14,77 =   3 ks 

• Omítky – max. po�et pracovník� 20 
20*1,75 =   35 m2    
35/14,77 =   3 ks 

Viz C.5 Bilance pracovník� v pr�b�hu výstavby 
• Fáze 1   2 ks 7. 3. 2016  – 13. 7. 2016 

Po�et pracovník� 16  16*1,75 =   28 m2    
    28/14,77 =   2 ks 

• Fáze 2  3 ks 14. 7. 2016  – 10. 8. 2016 
   21. 11. 2016 - 21. 7. 2015 
Po�et pracovník� 26  26*1,75 =   45,5 m2    
    45,5/14,77 =   3 ks 

• Fáze 3  5 ks 11. 8. 2016  - 18 11. 2016 
Po�et pracovník� 40  40*1,75 =   70 m2    
    70/14,77 =   5 ks 

Obr.2.5 Sestava kontejner� BK1

Kontejnery budou sestaveny do dvou pater, jelikož je prostor staveništ� omezen. Kontejnery 
BK1 lze stav�t na sebe, jsou k tomu p�izp�sobeny. K sestav� bude použito schodišt� s podestou. 
V kancelá�i stavbyvedoucího a v kancelá�i mistra bude umíst�na lékárni�ka první pomoci 
s náplní pro 15 osob od firmy AMESA s.r.o. Lékárni�ka má rozm�ry 230 x 320 x 125 mm a 
bude mít platné datum expirace.  
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12.3 Sprchová kontejner pro muže 
Kontejner je osazen na d�ev�né prahy na št�rkovém podkladu, podep�ený v 6 bodech 10-15 cm 
od zem� a jsou napojeny na el.energii, vodu a kanalizaci. 
Kontejner TOITOI SK5- 1ks 7. 3. 2016 – 8. 6. 2017 
- Technická data:�
 ší�ka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 

výška: 2 800 mm�

 el. p�ípojka: 380 V/32 A 
 p�ívod vody: 3/4" 
 odpad: DN 100 
- Vybavení: 
 1 x el. topidlo 
 5 x sprchová box 
 2 x mycí žlab s 6 kohoutky 
 1 x boiler 300 litr�    Obr.2.6 Kontejner SK5

Maximální po�et pracovník� 40 
10 osob � 1 umyvadlo  40/10 = 4 umyvadla 
15 osob � 1 sprchová kabina 40/15 = 2,6 = 3 sprchové kabiny 
Kontejner SK5- 1ks VYHOVUJE 

12.4 WC kontejner pro muže  
Kontejner je osazen na d�ev�né prahy na št�rkovém podkladu, podep�ený v 6 bodech 10-15 cm 
od zem� a jsou napojeny na el.energii, vodu a kanalizaci. 
Kontejner TOITOI SK2- 1ks 7. 3. 2016 – 8. 6. 2017 
- Technická data:�

ší�ka: 2 500 mm 
délka: 6 000 mm 
výška: 2 800 mm 
el. p�ípojka: 380 V/32 A 
p�ívod vody: 3/4" 
odpad: DN 100 

- Vybavení:�
1 x el. topidlo 
4 x pisoár 
4 x toaleta 
2 x umyvadlo  
       Obr.2.7 Kontejner SK2

Maximální po�et pracovník� 40 
11 – 50 muž� � 2 toalety  
11 – 30 žen � 2 toalety 
Kontejner SK2- 1ks VYHOVUJE 
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12.5 Skladový kontejner 
Je osazen na d�ev�ných prazích na št�rkovém podloží, podep�ený v 10 bodech 10-15 cm od 
zem�. Je opat�en uzamykatelnými vstupními dve�mi na celou ší�ku kontejneru. 
Kontejner TOITOI LK1 
- Technická data:�

ší�ka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 

       Obr.2.8 Kontejner LK1 

Kontejner bude využíván zejména ke skladování drobného stavebního ná�adí, jako jsou: 
p�íklepová vrta�ka, svá�e�ka, úhlová bruska, vibra�ní deska apod. Podrobn� sepsány v A.8 
Návrh strojní sestavy. Dále bude využíván ke skladování materiálu v kbelících- st�rky, nát�ry, 
penetrace, tubách- p�ny, lepidla, tmely, krabicích- hmoždinky h�ebíky, vruty apod. 
P�i pohybu subdodavatel� na stavb� bude firmám vyhrazen skladovací prostor dle pot�eby bu�
skladový kontejner LK1 nebo jim bude vyhrazen prostor uvnit� budovy v místnosti s menší 
velikostí. Takto vyhrazené prostory budou dop�edu naplánovány, aby neomezily plynulost 
výstavby. 

12.6 Mobilní WC 
Mobilní WC TOITOI FRESH s mytím rukou– 1ks. Toaleta bude umíst�na ve st�ední �ásti 
staveništ� z d�vodu velké vzdálenosti k sociálnímu kontejneru. 
- Technické data: 

ší�ka: 1 200 mm 
délka: 1 200 mm 
výška: 2 300 mm 
hmotnost 82 kg�

- Vybavení:  
fekální nádrž 250 litr�,  
dvojité odv�trání,  
pisoár 
zásobník na �istou vodu pro mytí rukou  

Obr.2.9 Mobilní WC TOITOI Fresh 
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12.7 Staveništní oplocení  
Na východní a severní stran� pozemku bude umíst�no mobilní oplocení výška 2m. Dílce budou 
osazeny do nosných betonových prefabrikovaných patek VRA a naho�e zajišt�ny zajiš�ovacími 
sponami.  
- Technická data: 
 pr�m�r trubek: 30 mm horizontáln��
     42 mm vertikáln�
 rozm�r pole: 3 472 x 2 000 mm 
 povrchová úprava: žárový zinek    Obr.2.10 Mobilní oplocení 

Celkem bude použito 209,5 m  �  60 ks polí. Oplocení bude dodáno v�etn� nosných patek a 
zajiš�ovacími sponami. Plot bude dále opat�en 2x vstupní bránou, která bude uzamykatelná. 

12.8 Provizorní ohrazení  
Slouží k odd�lení stavby od komunikace vedoucí ke stávajícímu objektu „SILO TOWER“ tak, 
aby byl umožn�n p�ístup do objektu viz p�íloha B.4 Za�ízení staveništ�- ŽB Prefabrikovaný 
skelet. Na oplocení budou po 20 m umíst�ny cedule Zákaz vstupu nepovolaným osobám.  

Do�asné hrazení SET6 
SET-LPK 90 x 1000 cm 
 6 x sloupek 860 mm, Ø 40 mm 
 10 m dvoubarevný �et�z 
 Kau�ukova patka 290 x 290 mm 

Celková pot�ebná délka 160 m 
� 16 set�    

Obr.2.11 Do�asné hrazení SET6 

12.9 Osv�tlení staveništ�  
Venkovní osv�tlení staveništ� bude zajišt�no halogenovými reflektory Kanlux JEN CE-82-B 
500W. Celkem bude použito na staveništi 12ks. 
- Technické parametry: 
 ší�ka: 190 mm 
 délka: 150 mm 
 výška: 160 mm 
 výkon: max. 500 W 
 provozní nap�tí: 230 V/50 Hz 
 svítidlo: halogenová trubice R7s 
 kabel délky 5 m 
 krytí IP44 

Obr.2.12 Venkovní halogenový reflektor 
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Halogenovým reflektorem se stativem Brennenstuht ST 200, 500W. 
- Technické parametry: 
 stativ: 0,7 – 2 m 
 výkon: max. 500 W 
 provozní nap�tí: 230 V/50 Hz 
 svítidlo: halogen R7s 
 kabel délky 5 m 
 krytí IP44 

Obr.2.13 Venkovní halogenový reflektor se stativem 

12.10 Staveništní rozvad��  
Staveništní rozvad�� RES 2.2.2.2 IP44. Jedná se o p�enosnou sk�í
 se zásuvkami opat�eny 
chráni�i, jisti�i, hlavní vypína� a vlastní m��ení. 
RES 2.2.2.2 IP44- 2 ks. 
- Zásuvky:��
� 2 x 16A/230V    
 2 x 4k/16A/400V   
 2 x 4k/32A/400V   
 2 x 5k/32A/400V  

2 x jisti� 16B/1 
 2 x jisti� 16C/3 
 4 x jisti� 32C/32 
 1 x hl. jisti� 63B/3 
 1 x chráni� 4P 80A, 30mA 
 1 x hl. vypína�

Obr. 2.14 Staveništní rozvad�� RES 2.2.2.2 IP44 

12.11 Kontejnery na odpad  
Na ploše staveništ� bude umíst�n kontejner na odvoz do spole�nosti SITA CZ 4,1 x 1,2 m o 
objemu 4 m3. Kontejner bude sloužit na komunální odpad. Na staveništi se nachází odpadní 
kontejner na stavební su� 3,3 x 1,82 m, který je ur�ený na odvoz na skládku. Dále budou u 
obytných kontejner� umíst�ny plastové popelnice na t�íd�ný odpad - plast a papír. P�i vývozu 
kontejneru bude nahrazen prázdným. 

Obr.2.15 Popelnice na t�íd�ný odpad��
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12.12 Staveništní skladovací, zpevn�né a komunika�ní plochy  
P�i technologické etap� zakládání byla zhotovena skládka ZP01 16 x 4,6 m. Tato skládka je 
ur�ena pro skladování armokoš� vrtaných pilot. Pro technologickou etapu montáže ŽB 
prefabrikovaného skeletu byli zhotoveny skládky prefabrikovaných prvk�, které jsou detailn�
�ešeny p�íloze B.4.4 a B.4.5 Detail skládky prefabrikát�. Pro jednotlivé objekty bodu z�ízeny 
plochy pro výrobu malty se skládkou suché sm�si Baumit o rozm�ru 2,5 x 6,0 m. Plochu t�chto 
skládek tvo�í stávají št�rkodr� a je ve spádu 2%. P�i provád�ní zd�ní a ploché st�echy budou 
maximáln� využity prostory již hotového ŽB prefabrikovaného skeletu. Bude pouze vy�len�n 
prostor pro p�ípadné skladování materiálu. Pro technologickou etapu dokon�ovací práce bude 
vybudovány výrobna omítek 6 x 3 m. Tato plocha bude vy�len�na pro výrobu omítek ze suché 
sm�si Baumit uskladn�né v silu o objemu 22 m3. na ploše se dále nachází univerzální míchací 
stroj M-Tec Calypso D30. Staveništní skládky jsou podrobn�ji �ešeny v p�ílohách B.3 Za�ízení 
staveništ�- Vrtané piloty, B.3.1 Schéma vrtání pilot, B.4.3 Schéma polohy autoje�ábu, 
B.4.4,B.4.5 Detail skládky prefabrikát�, B.6 Za�ízení staveništ�- Dokon�ovací práce.  

13. Kalkulace náklad� na provoz za�ízení staveništ�
V rozpo�tu za�ízení staveništ� je zahrnuto náklady na z�ízení, provoz a likvidaci objekt�, 
zpevn�ných ploch, staveništní p�ípojky, spot�eba vody a energie, pronájem stroj� a lešení, sila 
omítkových sm�sí a stavební výtah GEDA. Ceny jsou stanovené propo�tem od jednotlivých 
dodavatel�.  
Cena pronajímaného za�ízení, jsou stanoveny za m�rnou jednotku den (m�síc). Cena za odb�r 
elektrické energie, vodné a sto�né bude stanovena dle skute�nosti. 
Délka výstavby polyfunk�ních objekt� v Olomouci je stanovena na 16 m�síc� (b�ezen 2016 – 
�erven 2017). Náklady na za�ízení staveništ� se p�edpokládá 2,8% dle základních rozpo�tových 
náklad�. 

• Obytný kontejner BK2 – Vrátnice  
- Cena v�etn� vybavení, dopravy na staveništ� a vy�išt�ní  

Vrátnice BK2- 1ks  16 m�síc�
Cena 2 300 K�/m�síc 
1ks x 16 m�síc� x 2 300 K�/m�síc     36 800 K�

• Obytný kontejner BK1 – Kancelá�, šatny 
- Cena v�etn� vybavení, dopravy na staveništ� a vy�išt�ní  
- Kancelá� BK1 – 2ks  16 m�síc�
- Šatny BK1 - 2ks  b�ezen 2016 – �erven 2016 – 4 m�síc�

- 3ks  �ervenec 2016, prosinec 2016- �erven 2017 – 8 m�síc�
-5ks  srpen 2016 – listopad 2016 - 4 m�síce 

Cena 2 500 K�/m�síc 
2ks x 4 m�síc� x 2 500 K�/m�síc    20 000 K�
3ks x 8 m�síc� x 2 500 K�/m�síc    60 000 K�
5ks x 4 m�síc� x 2 500 K�/m�síc    50 000 K�

130 000 K�
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• Sprchový kontejner SK5 
- Cena v�etn� vybavení, dopravy na staveništ� a vy�išt�ní  

Kontejner SK5 – 1ks  16 m�síc�
Cena 3 500 K�/m�síc 
1ks x 16 m�síc� x 3 500 K�/m�síc     56 000 K�

• Skladovací kontejner LK1 
- Cena v�etn� vybavení, dopravy na staveništ� a vy�išt�ní  

Kontejner LK1 - 2ks  – 2 m�síc�
- 3ks  – 3 m�síc�
- 5ks  - 11 m�síce 

Cena 2 000 K�/m�síc 
2ks x 2 m�síc� x 2 000 K�/m�síc    8 000 K�
3ks x 3 m�síc� x 2 000 K�/m�síc    18 000 K�
5ks x 11 m�síc� x 2 000 K�/m�síc    110 000 K�

136 000 K�

• WC kontejner SK2 
- Cena v�etn� vybavení, dopravy na staveništ� a vy�išt�ní  

Kontejner SK2 – 1ks  16 m�síc�
Cena 3 500 K�/m�síc 
1ks x 16 m�síc� x 3 500 K�/m�síc     56 000 K�

• Mobilní WC  
- Cena v�etn� vybavení, dopravy na staveništ� a týdenního vy�išt�ní

Mobilní WC TOITOI FRESH s mytím rukou – 1ks 
Cena 1 700 K�/m�síc 
1ks x 15 m�síc� x 1 700 K�/m�síc     25 500 K�

• Staveništní oplocení  
- Cena zahrnuje dopravu a 2ks uzamykatelné brány 

Cena montáž  210m x 24 K�    5 040 K�
 demontáž 210m x 24 K�    5 040 K�
 nájem  210m x 20K�/m�síc x 16 m�síc� 67 200 K�

        77 280 K�

• Provizorní ohrazení SET6 
- Cena zahrnuje dopravu na staveništ�

Pot�eba   16 ks 
Cena na po�ízení  1 301 K�/ks 
Cena  16 ks x 1 301 K�/ks     20 816 K�
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• Osv�tlení staveništ�
- Halogenové reflektory Kanlux JEN CE-82-B  12 ks 

Cena na po�ízení 12ks x 319 K�/kus    3 828 K�
- Halogenový reflektor se stativem Brennenstuht ST 200 1 ks 

Cena na po�ízení 1ks x 1 000 k�/kus    1 000 K�
- CYKY-J 5x2,5 - montáž – dodávka, výkop, montáž zásyp 

Cena 125,36m x 73 K�     9 151 K�

        13 979 K�
- Staveništní rozvad�� RES 2.0.2.2 IP44 
- Cena v�etn� dodávka a dopravy 

RES 2.0.2.2 IP44 – 2ks 
Cena 2ks x 14 650 K�     29 300 K�

- Kontejnery na odpad  
- Cena zahrnuje nájem, odvoz na sládku a recyklaci
- Kontejner 4,1 x 1,2 m 1ks 

Cena 1ks x 16 m�síc� x 2 000 K�    32 000 K�
- Kontejner  3,3 x 1,82 m 1ks 

Cena 1ks x 16 m�síc� x 2 500 K�    40 000 K�

        72 000 K�
• Skladovací, zpevn�né a komunika�ní plochy 

Na pozemku se nacházelo parkovišt� tvo�eno dlažebními kostkami a št�rkovým podsypem tl. 
200mm. Na zbylé �ásti pozemku bude sejmuta ornice a zpevn�na makadamem, který bude 
z �ásti dále využit jako podklad pro budoucí komunikaci nacházející se na míst� staveništní 
komunikace a z �ásti odstran�n: 
Plocha z makadamu tl. 200 mm + geotextilie 300g/m2: 

238,5 m2 x 171,40 K�/m2 =      40 879 K�
• Staveništní p�ípojky 
- Rozvod vody po staveništi 

Cena 197,97m x 950 K�/m     188 072 K�
- Rozvod kanalizace po staveništi 

Cena  18, 25m x 1150 K�/m      20 988 K�

         209 060 K�
• Spot�eba vody 

Cena vodného a sto�ného v Olomouckém kraji zásobována spole�ností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÝ, a.s.: Vodné 33,75 K�/m3 Sto�né 37,80 K�/m3

Pro technické ú�ely bude ú�továno pouze vodné, pro hygienické ú�ely bude ú�továno vodné i 
sto�né. Spot�eba p�evzata z bodu 3.1 Bilance staveništních médií 

- Technické ú�ely:  353 769,757 l = 353,8 m3

353,8m3 x 33,75 K�/m3     11 941 K�
- Hygienické ú�ely: 17 pr�m�rný po�et zam�stnanc�

328 po�et sm�n 
    40 l st�ední hodnota  



Technická zpráva za�ízení staveništ�

64 
�

 17 x 328 x 40 = 223 040 l = 328,04 m3    
 328,04m3 x (33,75+37,80K�/m3)    23 471 K�

         35 412 K�
• Spot�eba elektrické energie 

Cena elektrické energie �EZ Distribuce, a.s. za 1kWh je 4,18 K�. 
Spot�eba p�evzata z bodu 3.1 Bilance staveništních médií. 
Ceny budou ú�továny dle skute�né pot�eby, spot�eba v tabulce A.2.7 je brána s ohledem na 
výstavbu a na po�et pracovník� pohybujících se na stavb�. 

Tab.2.8 Spot�eba elektrické energie 

P�ístroj 
Štítkový 
p�íkon 

kW 
Ks 

Sh/20 
dní 

(m�síc) 
M�síc�

Celkem 
kWh 

P�íklepová vrta�ka Milwaukee T-TEC 201 0,75 2 60 16 1 440 

Úhlová bruska HILTI DC230 2,5 2 60 16 4 800 

Svá�e�ka GAMA Omicron 1550 4,7 1 60 5 1 410 

Stavební mícha�ka SM 185S 1,0 2 80 8 1 280 

Kompresor Herkules VDC-50 2,2 1 60 4 528 

Míchadlo Hitachi UM16VST 1,5 2 60 6 1 080 

Vibra�ní lišta Enar QZE 0,1 1 60 4 24 

Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 6,1 2 60 11 8 052 

Mobilní osv�tlení Halogenový reflektor 
500W  

0,5  13 60 16 6 240 

Míchací stroj M-TEC Calypso D30 4 4 160 2 5 120 

Dopravní za�ízení M-TEC F140 IV Plus 7,5 4 160 2 9 600 

Dávkova� stavebního sila M-TEC 0,06 4 160 2 76,8 

Ru�ní elektrická za�ízení s p�íkonem1,5kW 1,5 5 80 16 9 600 

Kancelá�e, vrátnice 0,74 (3) 60 16 710,4 

Šatny, umývárny, WC 0,36 (4) 60 4 86,4 

Šatny, umývárny, WC 0,44 (5) 60 8 211,2 

Šatny, umývárny, WC 0,62 (7) 60 4 148,8 

Celkem kWh 44 787,6

- Cena 44 787,6 kWh x 4,18 K�     187 212 K�

• Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 
Dodavatel má ve vlastnictví jeden stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 

GEDA 1500 Z/ZP SO02  350 dní 
   SO03  323 dní 
Cena: montáž  2ks x 800 K�/bm x 16m   25 600 K�
 demontáž 2ks x 780 K�/bm x 16m   24 960 K�
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pronájem 350 dní x 950 K�/den    332 500 K�
323 dní x 950 K�/den    306 850 K�

          689 910 K�

• Silo 
- Cena zahrnuje dopravu, montáž a demontáž sila, mícha�ky a dopravního za�ízení 

Omítací za�ízení  4ks po 36 dnech 
Cena  4ks x 36 dní x 800 K�/den     115 200 K�

CELKOVÉ NÁKLADY NA ZAÍZENÍ STAVENIŠT�
Tab.2.9 Celkové náklady na ZS 

Za�ízení Cena celkem K� bez DPH 
Obytné kontejnery 384 300 

Oplocení staveništ� 77 280 

Provizorní hrazení 20 816 

Osv�tlení staveništ�, rozvad�� 43 279 

Kontejnery na odpad 72 000 

Komunikace 40 879 

Staveništní rozvody  209 060 

Spot�eba vody 35 412 

Spot�eba elektrické energie 187 212 

Pronájem stavebního výtahu 689 910 

Pronájem omítacího za�ízení 115 200 

Celkem celkové náklady 1 875 348 K� bez DPH 

Celková cena polyfunk�ních objekt�  93 207 645 K� bez DPH 
Celkové náklady na za�ízení staveništ�    1 875 348 K� bez DPH
Skute�né náklady na za�ízení staveništ� tvo�í 2 % z celkové ceny stavby 
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1. Dopravní p�ístupnost na staveništ� z páte�ní komunikace 

Obr 3.1 Trasa z páte�ní komunikace na staveništ�

P�ístup na staveništ� z páte�ní komunikace na ulici Foerstrova vede kv�li vyhnutí se centru 
Olomouce p�es ulici t�. Míru – 335 m a ulice Litovelská - 325, ze které je vjezd na staveništ�. 
Celková délka trasy: 660 m 
Doba dopravy: 1 min 

2. Doprava na skládku suti a vyt�žené zeminy 

  MÍSTO STAVENIŠT�

K1        SKLÁDKA

                                                                               
                                                                                      

K2             K4 
                                                                                                              

                                                                          

K3  

Obr 3.2 Trasa p�evážení zeminy 

Odvoz suti a vyt�žené zeminy bude proveden na skládku v obci Bystrovany, okres Olomouc. 
Trasa povede z ulice Litovelská – 30 m, dále ulicemi Palackého – 410 m, t�. Svobody – 1 km, 
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Polská – 240 m, Rooseveltova – 420 m, Velkomoravská – 1,1 km, Tovární – 1 m, Lipenská – 
1,6 km, dále po silnici III. T�ídy �. 4436 – 1,4 km do Bystrovan kde se nachází uvedená 
skládka.  
Firma:   Sm�tal s.r.o. 
Adresa:  Bystrovany 234, 779 00 
Celková délka trasy: 7,2 km. 
Doba dopravy: 11 min 
Vozidlo:  Nákladní automobil MAN T815-231 S25/340 6x6 
Rozm�ry vozidla: 7,06 x 2,55 m 

Obr 3.3 K1 (Palackého-t�. Svobody), R= 28 m    Obr 3.4 K2 (t�. Svobody-Polská), R= 24 m               

Obr 3.5 K3 (Rooseveltova-Velkomoravská),       Obr 3.6 K4 k�ižovatka(Lipenská-Bystrovany), 
             R= 30 m                                                               R=22,5 m 
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3. Doprava �erstvého betonu 

                                                                         BETONÁRKA 

  

       MÍSTO STAVENIŠT�               K7 
                                 K6 

                                                        K5 

Obr 3.7 Doprava �erstvého betonu 

Nejbližší betonárna se nachází na ulici Lazecká v Olomouci. Doprava �erstvého betonu bude 
probíhat po ulicích Lazecká – 1,6 km, Na St�elnici - 270 m, Studentská - 475 m, Hynaisova – 
370 m, Palackého – 285 a Litovelská, kde je vjezd na staveništ�.  
Firma:   ZAPA beton a.s. 
Adresa:  Lazecká, 779 00 Olomouc- Hej�ín 
Celková délka trasy: 3 km. 
Doba dopravy: 6 min 
Vozidlo:  autodomícháva� Scania P420 CB + Schwing Basic line AM 10C 
Rozm�ry vozidla: 6,358 x 2,4 m 

Obr 3.8 K5(Palackého-Hynaisova), R= 26 m      Obr 3.9 K6 (Hynaisova), R= 18 m 
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Obr 3.10 K7 (Studentská-Na St�elnici), R= 17,5 m 

4. Doprava výztuže  

                                                                                           K9  
                                                                                                              IP SYSTÉM 

      MÍSTO STAVENIŠT�
                                     K1 

                                                                                                                    K8 
                                                      K2 

                         K3 
Obr 3.11 Doprava výztuže 

Sídlo firmy se nachází na ulici U Panelárny. Trasa povede z ulice Litovelská – 30 m, dále 
ulicemi Palackého – 410 m, t�. Svobody – 1 km, Polská – 240 m, Rooseveltova – 420 m, 
Velkomoravská – 1,1 km, Tovární – 1,2 m, Hodolanská – 1,3 km, Divišova – 630 m, 
Pavlovická – 450, Rohá�e z Dubé – 140 m, Chválkovice – 700 m a U Panelárny – 130 m, kde 
se nachází výše uvedená firma. 
Firma:   IP systém a.s. 
Adresa:  U Panelárny 573/3, 772 00 Olomouc 
Celková délka trasy: 7,8 km. 
Doba dopravy: 13 min 
Vozidlo na dopravu armokš�: Taha� man TGA 18.480 4x2 BLS  

+ nízkoložný náv�s  Goldhofer STZ-L4 
Rozm�ry vozidla:  2,49 x 11,08 – 16,88 m 
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Obr3.12 K8(Tovární - Hodolanská, R=30 m  Obr3.13 K9(Pavlovická-Rohá�e z Dubé),R=20m 

5. Doprava autoje�ábu

      MÍSTO STAVENIŠT�
                                                K1 

                                                                    P1         K13 

AUTOJE�ÁBY 
                                                                                          K14 

Obr. 3.14 Doprava autoje�ábu 

Pronájem autoje�áb� se nachází na ulici Tovární v Olomouci. Doprava autoje�ábu povede po 
ulicích Tovární – 520 m, Wittgensteinova - 500 m, 17. listopadu - 350 m, t�. Svobody – 1,1 
km, Palackého – 280 a Litovelská, kde je vjezd na staveništ�.  
Firma:   AUTOJE�ÁBY OLOMOUC s. r. o. 
Adresa:  Tovární 915/49, 779 00 Olomouc- Hodolany 
Celková délka trasy: 2,9 km 
Doba dopravy: 7 min 
Vozidlo:  autoje�áb Liebherr LTM 1090/2
Rozm�ry vozidla: 12,895 x 2,75 x 3,955 m 
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Obr. 3.15 P1 podjezd (t�. Svobody), V � 4,5 m     Obr. 3.16 K13(17.listopad –Wittgensteinova) 
        R= 22 m 

Obr. 3.17 K14 (Wittgensteinova-Tovární) R= 32 m 

6. Doprava prefabrikátu 
                                 K16

                                                       K15        MÍSTO STAVENIŠT�
                                                                    

                                                                          K17 

                                                                     K18 
                                                                                   TOPOS PREFA 

Obr. 3.18 Doprava prefabrikát�
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PREFA Tova�ov se nachází v Tova�ov�. Doprava povede po ul. Litovelská – 345 m, t�. Míru 
- 500 m, Pražská – 1,3 km, EXIT 272 – 8,1 km, po II.t�. 435 – 14,6 km, II.t�. Podvalí 563 m, 
�. 435 – 614 m, vpravo po ulici – 365 m do Tova�ova II- Annín 53 kde se nachází panelárna.  
Firma:   TOPOS PREFA Tova�ov s. r. o. 
Adresa:  Tova�ov II – Annín 53, 751 01 Tova�ov 
Celková délka trasy: 28,4 km 
Doba dopravy: 32 min 
Vozidlo na dopravu prefabrikát�:  Iveco AS 440 S56 TZ/P – HM,  

+ podvalník Goldhofer STN – L3 Bau 
Rozm�ry vozidla:  10,4 x 2,55 m 

Obr.3.19 K15 (t�.Míru-Pražská), R= 45 m           Obr.3.20 K16 (Pražská-I.t�ídy R35), R=45 m 

Obr.3.21 K17 (R35 – II.t�ídy 435), R= 22 m        Obr.3.22 K18 (Nádražní-Podvalí), R=27 m 

Legenda �ar: 
      vedení trasy 
                        oblouk 

P�ílohy 
B1  Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
B2 Dopravní zna�ení 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB�
1.1 Obecné informace o stavb�

Identifikace stavby 

Název stavby:   Novostavba 2 polyfunk�ních objekt�

Místo stavby:   Olomouc- m.�. Nová Ulice 

    Parcelní �íslo 809/40 

Okres:    Olomouc 

Kraj:    Olomoucký 

Hlavní investor:  HOPR GROUP, a.s 

Projektant:   Ing. Pavel Malínek 

Hlavní dodavatel  

stavební �ásti:   Odborná stavební firma, vybraná na základ� výb�rového �ízení 
v souladu se stavebním zákonem 350/2012 Sb. a se zákonem o 
ve�ejných zakázkách p�edpis �.137/2006 Sb. 

Termín zahájení:  3/2016 

Termín ukon�ení:  7/2017 

P�edpokládaná cena stavby: cca 100 mil. K� bez DPH 

Jedná se o dva p�tipodlažní objekty, nepodsklepené s plochou st�echou. Zastav�ná plocha 

každého objektu je 700,83 m2 a výška 16,25m. Jedná se o skeletovou železobetonovou 

konstrukci, kdy v�tší �ást 1.NP je bez vn�jšího oplášt�ní. Nosnou konstrukci tvo�í 

železobetonový skelet obdélníkového p�dorysu. Základním nosným prvkem jsou p�í�né rámy. 

Rámy jsou tvo�eny sloupy vetknutými do kalich� pilotového založení a pr�vlaky, v podélném 

sm�ru jsou propojeny ztužidly. Podél východní strany jsou pr�vlaky vykonzolovány. Objekt je 

po obvodu uzav�en zd�ným plášt�m tl. 300mm se zateplením kontaktní termofasádou 

z minerální vlny tl. 160mm. 

Pilí�e skeletu jsou vetknuty do hlavic, pod hlavicemi jsou provedeny piloty. Piloty jsou 

propojeny s hlavicemi výztuží pilot. Velkopr�m�rové vrtané piloty jsou o profilu 600 mm, 900 

mm a 1200 mm. Hlavice H1 mají pr�m�r 1300 mm na výšku 1300 mm. Délka pilot jsou od 11 

do 14,5 m. Piloty i hlavice jsou provedeny z betonu t�ídy C25/30. Ocel t�ídy B500B. Celkový 

po�et pilot pro základy je 36 ks pro jeden polyfunk�ní objekt. 

Statickým výpo�tem byl proveden návrh a posudek velkopr�m�rových pilot na geologii 

stanovenou geologickým pr�zkumem a síly vyvozené horní stavbou. Výpo�tem byla prokázána 

dostate�ná únosnost pilot. Základové konstrukce v dané geologii vykáží deformace ve svislém 

sm�ru maximáln� 10 mm, ve vodorovném sm�ru maximáln� 15 mm. Výpo�tem byla prokázána 

dostate�ná únosnost d�íku piloty na namáhání horní stavbou. 

Ve statickém výpo�tu bylo uvažováno s geologickým profilem z vrtu V-381, který byl 

realizován z výškové úrovn� cca. 215,90 m n.m. podle následujícího popisu: 

Do [m] Popis zeminy: 0,7 Navážka, 1,5 Jíl t�ídy F8, m�kké konzistence, 10,0 Jíl t�ídy F8, 

tuhé až pevné konzistence
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Na území se nachází ustálená hladina podzemní vody v hloubce 0,7 m pod terénem (215,20 m 

n.m.). 

Technologický p�edpis se zpracovává pro SO.02 Polyfunk�ní objekt A. 

1.2 Obecné informace o procesu 

Na vrtání všech 36 pilot bude použita vrtná soustava BAUER BG15H z pilotovací úrovn�  -

0,500 m. Pažení vrt� pilot bude provedeno pomocí ocelových výpažnic do kterých bude osazen 

armokoš z oceli B500B. Piloty mají úrove� hlavy v hloubce - 1,8 m. Výztuž pilot pod hlavicemi 

je nad horní líc pilot vysunuta na kotevní délku 1000 mm. Minimální krytí výztuže pilot je 75 

mm. Minimální krytí výztuže hlavic je 50 mm. �erstvý beton bude dovážena z betonárny Zapa 

beton a.s. v Olomouci na adrese Lazecká, transport betonu autodomícháva�em Schwing Basic 

LINE AM 10C. Vrty budou zality betonem C25/30, která bude zhutn�n. Armokoše pilot budou 

dodány na stavbu firmou IP systém a.s. sídlem U Panelárny 573/3, 772 00 Olomouc, transport 

bude zajišt�n pomocí taha�e Iveco AS 440S56 TZ/P-HM s nízkoložným náv�sem Goldhofer 

STZ-L4. Vrtnou soustavu na staveništ� zajistí firma STAVEX TOP CZ, s.r.o. sídlem U 

Panelárny 537/1, 772 00 Olomouc.

Podrobný postup technologické etapy pilot je popsán v kapitole 7. 

2. MATERIÁL 
2.1 Popis materiálu 

Betoná�ská výztuž 

Armokoše budou vyrobeny z betoná�ské oceli B500B. Budou opat�eny distan�ním (viz obr.1) 

pro zajišt�ní minimálního krytí výztuže, budou ozna�eny, bez známek korozi a dalšího 

zne�išt�ní. Množství, délky a p�esné umíst�ní výztuží jsou p�esn� specifikovány v projektové 

dokumentaci. Výztuž pilot pod hlavicemi je nad horní líc pilot vysunuta na kotevní délku 1000 

mm. Do vrt� budou vloženy pomocí vrtné soupravy. Armokoše pilot budou dodány na stavbu 

firmou IP systém a.s. 

Obr.4.1 Skladování armokoš� se štítky  

Budou použity distan�ní kroužky na piloty Piling R75GB. Jsou baleny po 200 kusech. 

Minimální krytí výztuže pilot je 75 mm. Umíst�ní bude 3ks na každé 2 m délky piloty na 

vodorovné pruty armokoš�. Celková pot�eba distan�ních kroužk� je 644 ks. 
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Obr. 4.2 Distan�ní kroužek  

Beton C25/30 

Betonáž pilot bude provedena z betonu t�ídy C25/30. Beton bude dovezen z betonárny Zapa 

beton a.s. vzdálené 2,1 km od stavby. Na místo bude dovážen pomocí autodomícháva�e. Beton 

se bude kontrolovat z odebraného vzorku z každého mixu. Na základ� hydrogeologického 

pr�zkumu bude upraveno druh a složení betonu. Beton pilot se nehutní, do nich bude použit 

samozhutnitelný beton.

Bedn�ní patek 

Pro bedn�ní rozší�ených hlav pilot je použito ztracené bedn�ní Pecafil, typ VR8 o rozm�rech 

140 x 240 cm. Pro obedn�ní jedné hlavy budou použity dva bednící prvky. Ve stycích budou 

prvky propojeny vazacím drátem a p�elepeny lepicí páska Pecal o ší�ce 50 mm. K zajišt�ní kryti 

slouží plošné distance Pecafil Spacer, jejichž pr�m�rná spot�eba je 8 ks/m2. Zabedn�na plocha 

jedné patky je 5,31 m2, celková plocha je 169,90 m2. Po�et prvk� bedn�ni je balen dle konkrétní 

objednávky.

Obr. 4.3 Bedn�ní kalichových patek 
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Tab.4.1 Výkaz materiálu 

BETON 

Konstrukce 
Rozm�r 

Ø x V [m] 

Po�et 

ks 

T�ída 

betonu 
Množství [m3] / ks 

Množství 

Celkem [m3] 

ŽB pilota Ø 

1200 mm 
1,2 x 12 3 

C25/30 

XC2 S4
13,57 40,72 

ŽB pilota Ø 

900 mm 

0,9 x 11 2 
C25/30 

XC2 S4

7,00 

174,96 0,9 x 12 9 7,63 

0,9 x 14,5 10 9,22 

ŽB pilota Ø 

600 mm 

0,6 x 4 4 
C25/30 

XC2 S4

1,13 

31,67 0,6 x 11,5 4 3,25 

0,6 x 12,5 4 3,53 

� 247,35 

Hlavice H1 1,3 x 1,3 32 
C25/30 

XC2 S3
1,72 55,22 

� 302,57 

VÝZTUŽ 

Konstrukce Profil 
Délka 

[m]  
Ocel 

Množství oceli 

kg / m 

Množství oceli  

celkem [kg] 

ŽB piloty 16 4388 B500B 1,5783 6925,58 

Konstrukce 
Množství  

[m3] 
Ocel 

Množství oceli 

kg / m3

Množství oceli  

celkem [kg] 

Hlavice H1 55,22 B500B 90  4969,8 

� 11895,38 

BEDN�NÍ PATEK 

Materiál MJ 
Spot�eba 

materiálu 
Balení Po�et balení 

Pecafil, typ VR8 ks 128 - - 

Lepící páska Pecal m 83,2 32 3 

Plošná distance Pecafil Spacer ks 1360 - - 

BEDN�NÍ KALICHU 

FRANK- jednodílné, svinovací, 60/40, výška 80 cm, samo�ezné šrouby 32 ks 

Dopl�kový materiál 

Budou použity vázací dráty pro spojení armovací výztuže, dále sypáková roura s násypkou a 

záv�sné lano. 
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2.2 Doprava materiálu 

Primární doprava 

�erstvý beton bude na stavbu dovážen v co nejkratším �ase. T�sn� p�ed dojezdem na staveništ�

budou otá�ky bubnu zvýšeny na 10 o/min. (max. 12 o/min). Beton bude dodán z betonárny 

Zapa beton a.s. vzdálené 2,1 km od stavby. P�edpokládaná doba cesty jsou 4 min za pomoci 

autodomícháva�e. Kvalita betonu nesmí být znehodnocena b�hem dopravy. 

Alespo� polovina po�tu armokoš� bude dopravena na staveništ� p�ed zahájením tohoto 

technologického procesu a bude uskladn�na na p�edur�eném míst� pro skládku materiálu. P�i 

pr�b�hu provád�ní prací se zajistí zbývající materiál, kv�li p�edejití �asovým prodlevám. 

Armokoše budou dodány na valníkovém náv�su Goldhofer STZ-L4, který je tažen taha�em 

Man TGA 18.480 BLS vzdálené 4,6 km od stavby. P�edpokládaná doba dopravy je 10 min.  

Vrtná souprava bude na staveništ� dopravena nízkoložném podvalníku Goldhofer STZ-L6 

taženém taha�em Iveco AS 440S56 TZ/P-HM. Vyt�žena zemina bude na skládku odvážena 

dv�ma t�ístrannými skláp��i Tatra T815 6x6. 

Obr.4.4 Doprava armokoš�

Sekundární doprava 

Betonování pilot musí být plynulé a bez zbyte�ných p�erušení. Bude aplikováno p�ímo 

z autodomícháva�e pomocí sypákových rour opat�ených násypkou, tak aby výška ukládání 

nep�esáhla 1,5 m a aby nedošlo k znehodnocení betonu. Ukládání betonu do kalichových patek 

bude provedeno p�ímo z autodomícháva�e. Jakmile nebude sjezd mezi piloty autodmícháva�e 

umožn�n, bude betonáž realizována pomocí auto�erpadla Schwing S 28X. 

Armokoše se p�epravují ze skládky p�ípadn� z nákladního automobilu pomocí rypadlo-

naklada�e CATERPILLAR 428D Komatsu WB93R opat�eného záv�sným hákem. Rypadlo-

naklada� bude rovn�ž p�epravovat vrtné nástroje a ocelové pažnice. Armokoše budou na tuto 

manipulaci staticky odolné. Armokoše se umístí do vrtu pomocí vrtné soustavy BAUER 

BG15H zav�šené na záv�sném lan�. Distan�ní kroužky budou osazovány ru�n�. Ocelové 

pažnice budou do vrtu instalovány pažícím za�ízením vrtné soupravy. Tímto za�ízením budou 

také po betonáži z pilot vytahovány. Z vrtu bude zemina vynášena vrtnou soupravou. Ze šneka 

bude zemina oklepaná nad terénem. Tato zemina bude nakládána na korbu skláp��e. 



Technologický p�edpis – Vrtané piloty 

82 

2.3 Skladování materiálu 

Armokoše budou skladovány na d�ev�ných hranolech 150x150 mm ve vodorovné poloze 

zajišt�ny ocelovými pruty Ø 20 mm proti posunu. Plocha bude k tomu ur�ená, zpevn�lá a 

odvodn�ná. Armokoše musí být �ádn� ozna�ení, aby nešlo k jejich zam�n�ní. 

Distan�ní kroužky budou skladovány v skladovací bu�ce, chrán�n proti nep�íznivým 

klimatickým podmínkám a odcizení. Distan�ní kroužky budou skladovány v PVC pytlích 

z výroby. 

3. P�IPRAVENOST STAVENIŠT�, P�EVZETÍ A 

P�IPRAVENOST PRACOVIŠT�
3.1 P�ipravenost staveništ�

Z�ízení staveništ� se p�ebírá z I. Technologické etapy- Zemní práce. Staveništ� je oploceno 

mobilním oplocením do výšky 2m typu STANDARD opat�eno výstražnými zna�kami výjezd 

vozidel ze stavby a nebezpe�í úrazu a opat�enu uzamykatelnou bránou. Všechny vozidla budou 

projížd�t p�es vrátnici, vjezd má dostate�nou kapacitu aby jím mohli projet všechny stroje 

použité v technologických etapách. Staveništní komunikace má dosta�ující ší�ku 6,5 m pro 

obousm�rný provoz. V severní �ásti staveništ� je dostate�ný prostor pro obratišt�. Staveništ� je 

vybaveno obytnými kontejnery, WC kontejnery, plochy pro skládky materiálu, kontejner na 

odpad, parkovišt� pro stavební stroje, osv�tlení staveništ�, p�ípojky pro odb�r vody, kanalizace 

a elektrické energie. Staveništ� má vyhrazený prostor pro mechanické �išt�ní vozidel. Pokud 

dojde k v�tšímu zne�išt�ní ve�ejné komunikace, musí být zajišt�no o�išt�ní vozovky. Viz 

p�íloha B.3 Výkres za�ízení staveništ�- Vrtané piloty. Do stavební jámy je umožn�n p�íjezd po 

zpevn�lé ploše.  

3.2 P�evzetí a p�ipravenost pracovišt�

P�ed zahájením této technologické etapy- Pilotáže zkontroluje hlavní stavbyvedoucí za 

p�ítomnosti technického dozoru investora (TDI) p�edchozí �innosti, tj. veškeré výkopové, 

úrove� vrtání, odvodn�ní stavební jámy. Bude provedena kontrola únosnosti základové spáry, 

hlavní polohová �ára a hlavní výškové body, vytý�ené inženýrské sít�, kontrola rovinnosti 

pomocí nivela�ního p�ístroje v rastru 3x3m odchylka nesmí p�esáhnout + 3cm a – 5cm od 

požadované výškové úrovn�. Dále je p�edm�tem p�edání projektová dokumentace se zprávou 

inženýrskogeologického pr�zkumu a vybavení staveništ�. Bude proveden protokol o vytý�ení 

stavby, o výsledcích zkoušek a výsledky zapsány stavbyvedoucím a TDI do stavebního deníku. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Pov�trnostní podmínky 

Provád�ní pilot bude probíhat od b�ezna do kv�tna. Práce nebude probíhat za dešt�, bou�ky a 

p�i poklesu teploty pod +5°C. P�i poklesu teploty pod 5°C vrtací práce budou probíhat pouze 

do doby, dokud bude zeminu rozpojit, betonáž p�i této teplot� nebude probíhat. Dále práce 
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stroj� nebudou probíhat, pokud bude p�da zvodn�lá nebo zmrzlá, pod sn�hovou pokrývkou, za 

vytrvalého dešt�, bou�e, sn�ženi �i snížené viditelnosti, tj. viditelnosti na vzdálenost menši než 

30 m. Teplota �erstvého betonu p�ed vložením do vrtu musí být vyšší než +10 °C. Pokud 

nastane situace, že teplota klesne pod +5°C smí se pokra�ovat, pouze pokud budou provedeny 

následující opat�ení. Je možné p�edeh�ívat kamenivo a zám�sovou vodu nebo použit legující 

p�ísady do betonu. Dobu p�epravy je nutno zkrátit na minimum. Teplota konstrukcí na styku s 

betonem nesmí být nižší než 0 °C. Jakékoliv úpravy betonu musí být schváleny statikem. 

Nerovnosti terénu musejí být odstran�ny, prohlubn� zasypány št�tkopískem. Náledí a sníh ze 

staveništních komunikací je nutno p�ed zahájením sm�ny odstranit, p�ípadn� posypat vhodným 

inertním materiálem, nap�. pískem. P�ekro�í-li rychlost v�tru 20 km/h, bude p�erušena práce 

vrtné soupravy. Manipulaci se zav�šeným b�emenem je nutné p�erušit, pokud rychlost v�tru 

p�esáhne 8 m/s.  

Povrch betonu základových patek musí být alespo� 12 hodin rosen, se vzr�stajícím vlivem 

vysoušení se tato doba prodlužuje. P�esáhnou-li teploty 30 °C, musí být �erstvý beton chrán�n 

p�ed vysycháním fólií nebo kropením. Teplota vody by se m�la blížit teplot� betonu. P�íliš 

studena voda vyvolá tepelné smršt�ní povrchu betonu a vznik trhlin. Ochranu betonu p�ed 

vysušováním je možné provést zakrytím folii. P�i silném dešti je nutné zakrýt konstrukci folii 

tak, aby deš	ová voda neodplavovala cement z betonu. Pracovní doba je ur�ena od 7:00 do 

15:30.  

4.2 Vybavenost staveništ�

Pro p�íjezd na staveništ� bude využit stávající sjezd z dlažebních kostek z ulice Litovelská. Na 

pozemku se nacházelo parkovišt� z dlažebních kostek, které bude rozebráno a odvezeno na 

skládku dodavatele k dalšímu použití. P�vodní podklad ze št�rkodrti bude zde ponechán pro 

ú�ely staveništ�. Doprava materiálu na stavbu bude realizována po provizorní komunikaci, 

která bude od staveništ� odd�lena mobilním oplocením. P�ed výjezdem bude ur�en prostor 

k mechanickému �išt�ní vozidel.  Na staveništi bude z�ízen p�ívod pitné a užitkové vody. Budou 

provedeny p�ípojky inženýrské sít� – kanaliza�ní, vodovodní a elektrické sít�. Oplocení 

staveništ� bude z�ízeno pomocí mobilního oplocení �ady STANDARD do výšky 2m 

s uzamykatelnou bránou, která bude opat�ena výstražnými zna�kami výjezd vozidel ze stavby 

a zákaz vstupu nepovoleným osobám. Mobilním oplocením bude odd�lena stavba od 

komunikace vedoucí ke stávajícímu objektu „SILO TOWER“ tak, aby byl umožn�n p�ístup do 

objektu. viz. p�íloha B.3 Za�ízení staveništ�- Vrtané piloty. Oplocení bude rozebíratelné, p�i 

doprav� materiálu bude pro manipulaci s materiálem plot rozebrán a poté složen. U vjezdu na 

parcelu bude umíst�na cedule s informacemi o stavb� a zhotoviteli. Na staveništi budou z�ízeny 

vrátnice, bu�ky pro hygienu pracovník�, které budou vybaveny sociálním vybavením a 

p�ívodem pitné vody a elekt�iny. Na staveništi budou z�ízeny skladovací plochy a prostor pro 

parkování stavebních stroj� zpevn�no stávající št�rkodrtí. Stejným zp�sobem je zpevn�ný sjezd 

do stavební jámy a dno stavební jámy. Tyto plochy jsou odvodn�na vyspádováním podkladu. 
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4.3 Instruktáž pracovník�

Pracovníci musí být �ádn� obeznámeni o rozsahu prací a pou�eni o bezpe�nosti práce. 

Pracovníci budou nosit vhodný pracovní od�v s pevnou pracovní obuví. Pracovníci budou 

používat p�edepsané helmy, rukavice, reflexní vesty a upínací postroje p�i pohybu v blízkosti 

vrtu. Bude provedena instruktáž pracovník� provád�jící betoná�ské práce a železá�ské práce. 

Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku a záznam o školení. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
P�i provád�ní Technologické etapy- Pilotáže budou pracovat 2 �ety. �ety budou �ádn�

proškoleni a budou mít p�íslušné kvalifikace k provád�ní výkopových prací, armování a 

betonáže. Obsluhu stroj� budou provád�t pouze osoby s povolením a s platnými pr�kazy pro 

dané za�ízení. 

Provád�ní ŽB pilot 

• 1 x vrtmistr   - min. st�edoškolské vzd�lání v oboru stavebnictví,  

    osv�d�ení pro provád�ní pilot 

• 1 x obsluha vrtné soustavy - strojní pr�kaz 

• 2 x železá�   - práce s armovacími koši, vaza�ský pr�kaz 

• 2 x betoná�   - �idi�ský pr�kaz skupiny C, strojní a vaza�ský pr�kaz, 

    vyu�en v oboru stavebnictví 

• 1 x je�ábník    - �idi�ský pr�kaz skupiny C, je�ábnický pr�kaz 

• 1 x geodet   - min. st�edoškolské vzd�lání s maturitou v oboru  

    geodézie, 5 let praxe 

• 1 x tesa�   - vyu�en v oboru tesa�

• 1 x �idi�   - �idi�ský pr�kaz skupiny C 

• 1 x obsluha rypadla  - strojní pr�kaz 

• 1 x pomocný pracovník pro práce s armokošem a betonáží 

• 1 x pomocný pracovník geodeta 

Provád�ní ŽB patek 

• 1 x vedoucí �ety – betoná� - �idi�ský pr�kaz skupiny C, strojní a vaza�ský pr�kaz, 

    vyu�en v oboru stavebnictví 

• 2 x betoná�   - �idi�ský pr�kaz skupiny C, strojní a vaza�ský pr�kaz, 

    vyu�en v oboru stavebnictví 

• 1 x �idi�   - �idi�ský pr�kaz skupiny C 

• 4 x tesa�i   - bedn�ní / odbedn�ní patek, vyu�en v oboru tesa�

• 1 x pomocný pracovník 
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6. STROJE, NÁ�ADÍ A PRACOVNÍ POM�CKY 
6.1 Stroje 

Podrobný popis a specifikace jednotlivých stroj� je uveden v kapitole A.8 Návrh hlavních 

stavebních stroj� a mechanižm�.

Vrtná sestava BAUER BG15H bude dopravena na stavbu na nízkoložném podvalníku 

GOLDHOFER STZ-L6. Vyt�žená zemina je nakládána pomocí rypadlo-naklada�e 

CATERPILLAR 428D Komatsu WB 93R na 6x6 t�ístranný skláp�� TATRA T815, který 

zeminu odveze na skládku. Do vrtu jsou armokoše p�epraveny pomocí zaháknutím na vrtnou 

sestavu. �erstvý beton je dopraven na stavbu pomocí autodomícháva�e Schwing Basic LINE 

AM 10C. Beton je hutn�n pomocí ponorného vibrátoru ENAR M5-AFP. 

Stroje musí být v dobrém stavu, aby nedošlo p�i jejich používání k ohrožení bezpe�nosti práce. 

Užívat se mohou pouze dle technických list�. 

6.2 Pracovní ná�adí a pom�cky 

Podrobný popis a specifikace jednotlivých ná�adí je uveden v kapitole A.8 Návrh hlavních 

stavebních stroj� a mechanizm�.

P�i této etap� bude využíváno t�chto ná�adí a pom�cek: 

- Nivela�ní p�ístroj Runner 24 + stativ CTP104 + la	 4 m s libelou 

- Svá�e�ka GAMA Omicron 1550: p�íkon 4,7 kVA 

- P�íklepová vrta�ka Milwaukee T-TEC 201: p�íkon 750 W 

- Úhlová bruska DC 230: p�íkon 2500 W  

Další krumpá�e, lopaty, kole�ka, kladivo, klešt�, kombinované klešt�, vázací drát, pákové 

klešt�, ocelové pásmo, vodováha olovnice, úhelník, provázek a metr. 

6.3 Pom�cky BOZP 

Každý pracovník na stavb� musí být vybaven dle požadavk� BOZP ochrannými pom�ckami. 

Mezi tyto pom�cky pat�í ochranná p�ilba, reflexní vesta, p�edepsaný od�v tj. kalhoty a vesta 

s dlouhým rukávem, pracovní rukavice, ochranné brýle, svá�e�skou kuklu, kotníková obuv 

s pevnou podrážkou a vyztuženou špi�kou, upínací popruh. 

7. PRACOVNÍ POSTUP 
Betonáž piloty s kalichem prob�hla dvoufázov�: v prvé fázi byl zabetonován d�ík piloty až do 

úrovn� pod dno kalichu, kde byla vytvo�ena pracovní spára v �istém betonu. Po dopln�ní 

armatury a bedn�ní kalichu byl dobetonován kalich na projektovanou úrove� hlavy piloty. Zde 

záleží na �asovém sledu obou betonáží a dokonalém o�išt�ní pracovní spáry p�ed zahájením 

betonáže kalichu.  

Dle harmonogramu stavebních prací se konstrukce základ� provádí v tomto po�adí: 
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7.1 Vytý�ení pilot a kontrola staveništ�

P�ed zahájením vrtných prací zkontroluje stavbyvedoucí p�ístup do stavební jámy. Ten musí 

být stejn� jako dno stavební jámy zpevn�né stávající št�rkodrtí, tak aby mez únosnosti zpevn�né 

plochy byla v�tší jak 45 MPa. Pokud únosnost nebude dosta�ující, podklad bude dosypán a 

p�ehutn�n. Po kontrole geodet vytý�í pomocí geodetických p�ístroj� osy budovy a jednotlivých 

pilot. Jejich osy se ozna�í pomocí kolík� z betoná�ské oceli, jejichž pr�m�r je 20 mm. Kolík 

délky 300 mm se zatlu�e tak, aby vy�níval nad terén maximáln� 50 mm. Vy�nívající konec se 

ozna�í reflexní barvou nebo uvázáním kontrastní látky tak, aby byl dob�e viditelný a p�edešlo 

se tak náhodnému posunu �i p�ejetí kolíku. P�i pohybu vrtné soupravy je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, aby nedošlo práv� k posunu zna�ek. Kolíky se pr�b�žn� kontrolují. Jelikož se p�i 

prvním návrtu vyty�ovací kolík zruší, je t�eba osu piloty stabilizovat, nap�. osazením 3 – 4 

kolík�. 

7.2 P�íprava vrtné soupravy 

Po p�íjezdu vrtné soupravy na staveništ� pomocí nákladního automobilu a tažného vleku bude 

vrtná souprava uvedena do provozu strojníkem. Poté souprava sjede z vleku a najede do 

stavební jámy. V míst� ur�ení vrtu piloty uvede strojník vrtnou v�ž do svislé polohy a souprava 

je tak p�ipravena k práci.  

7.3 Vrt pilot 

Vrtání pilot se provádí za pomocí vrtné soupravy BAUER BG15H. Ta musí mít vrtací za�ízení 

p�ed zahájením vrtných prací umíst�no p�esn� nad kolíkem zna�ící osu jednotlivé piloty. Vrtací 

za�ízení musí být ve svislé poloze, ta je kontrolována p�ed navrtáním a potom po navrtání 

prvního 1m. Svislost je kontrolována pomocí vodováhy ve dvou na sebe kolmých rovinách. 

Objekt je založen na pilotách t�í pr�m�r� – 600, 900 a 1200 mm. Piloty jsou r�zn� dlouhé, 

dodržení správných délek dle PD kontroluje vrtmistr, který je zárove� v dob� nep�ítomnosti 

stavbyvedoucího zodpov�dný za dodržení TP. Vrty jsou provád�ny pomocí šneku p�íslušného 

pr�m�ru. Zemina je na šneku vytahována z vrtu na povrch a zde je vyprázn�na na p�íslušné 

místo a naložena pomocí naklada�e na nákladní automobil. V okamžiku vytahování šneku pod 

úrovní hladiny podzemní vody je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby p�i vytahování nástroje 

nedošlo vlivem podtlaku k nasátí vody do vrtu. Zemina je dále nakládána pomocí rypadla na 

nákladní automobil a odvážena na skládku do Bistrovan, která je vzdálená 7,8 km. Z d�vodu 

výskytu podzemní vody a možnosti zborcení vrtu, je zapot�ebí vrty pažit pomocí ocelových 

výpažnic. Ty se p�i hloubení postupn� zavrtávají do zem� tak, aby spodní okraj výpažnice byl 

alespo� 1,5m níže než vrtný nástroj. Ve chvíli, kdy horní okraj výpažnice dosáhne horního 

okraje vrtu, je nutné výpažnici nastavit. Nov� p�idaný kus se napojí pomocí systémových 

zámk� na stávající a m�že se pokra�ovat ve vrtání. Výpažnice musí být v té �ásti vrtu, která 

prochází nesoudržnou nebo zvodn�nou zeminou. Pr�b�h vrtu kontroluje geolog, který ov��uje 

shodu s geologickým pr�zkumem a podle skute�ných podmínek zjišt�ných na stavb� navrhuje 

p�ípadná opat�ení. Každý vrt má r�znou délku. Tu kontroluje vrtmistr za pomoci hloubkom�ru, 

který je sou�ástí vrtné soupravy. Pokud v pr�b�hu vrtání narazí souprava na p�ekážku, kterou 
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není možné p�ekonat, je nutné informovat geotechnika a statika. Ti musí navrhnou variantní 

opat�ení v souladu s TKP, ZTKP s �SN 1536. Postup a po�adí vrtání jednotlivých pilot je 

znázorn�n na schématu B.3.1 –Schéma vrtání pilot. Po dosažení požadované hloubky se musí 

vrt a jeho dno d�kladn� vy�istit. To se provádí stále za pomoci vrtné soupravy. Pata vrtu se �istí 

pomocí speciálního nástroje, tzv. šapy. Tyto práce se provádí bezprost�edn� p�ed osazením vrtu 

armokošem a betonáží a je d�ležité dbát na to, aby nedošlo k novému zne�išt�ní vrtu pádem 

zeminy, p�edm�t� nebo vtokem povrchové vody. P�i práci vrtné soupravy se nesmí v dosahu 

stroje pohybovat žádný pracovník stavby. 

7.4 Osazení armokoš�

P�ed osazením armokoš� a betonáží se provádí �išt�ní vrtu, kontroly jeho délky, p�ípadn�

z �erpání podzemní vody, je-li to ú�elné. �išt�ni dna se provádí v p�ípad� rota�n� vrtaných pilot 

šapou s rovným dnem a s klapkami nebo zavírací šapou, p�i�emž se sou�asn� provedou 2 až 3 

návrty. Z d�vodu velkého množství pilot na stavb� a jejich zna�ných délek, bude armokoš 

vyroben v armovn� a na stavbu dodán jako hotový komplet. Armokoš je zhotoven z oceli 

B500B podle PD. Na stavbu je dopraven pomocí podvalníku a zde za pomoci rypadlo-nakla�

opat�eného záv�sným hákem opatrn� uložen na skladovací ploše, kde musí být zabezpe�en proti 

zne�išt�ní �i poškození provozem na staveništi. Armokoše musí být �isté a neporušené. P�ed 

osazením do vrtu musí vaza�i na armokoš osadit distan�ní plastové vložky, které ho vyst�edí 

do p�íslušné polohy a zajistí tak minimální požadované krytí výztuže betonem. Nejprve se 

armokoš p�ipevní �et�zem nebo vázacím popruhem k hlavici a zvedáním se uvede do svislé 

polohy nad vrt. Do vrtu je armokoš opatrn� spoušt�n pomocí vrtné soupravy na požadovanou 

výškovou úrove�. P�i manipulaci nesmí dojít k jeho poškození. V horní �ásti výpažnice bude 

provle�en d�ev�ný hranolek armokošem, který bude po zalití vyjmut, aby se výztuž nedotýkala 

zeminy. Výztuž pilot je nad horní líc pilot vysunuta na kotevní délku 1000 mm. Jeho výšková 

a osová poloha musí odpovídat PD, za to je zodpov�dný hlavní stavbyvedoucí a kontroluje to 

po dobu dozrání betonu.  

7.5 Betonáž pilot 

Pro piloty je dle PD navržen beton C25/30 XC2, který by m�l mít min 450 kg cementu na m3. 

Na základ� hydrologického pr�zkumu bude složení betonu p�ípadn� upraveno. Použité 

kamenivo, musí být oble s nejv�tším zrnem do 30 mm. Odhadovaný objem betonu v dané pilot�

je vypsán v tabulce �.3.1. Beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomícháva��. Z 

technologického hlediska je d�ležité zajistit, aby byly jednotlivé piloty betonovány kontinuální 

bez p�estávky, z toho d�vodu je nutné dojednat trvalý p�ísun �erstvého betonu m�kké 

konzistence. Beton pilot se nehutní, bude použit samozhutnitelný beton. Z každé dodávky 

betonu pro piloty bude odebrán vzorek, bude provedena kontrolní zkouška sednutím a vyrobena 

zkušení krychle. Betonáž pilot je provedena pod hladinou podzemní vody, proto bude sypáková 

roura spušt�na až na dno vrtu. Beton se do pilot ukládá sypákovou rourou, jejíž horní konec je 

opat�en násypkou o dostate�ném objemu, aby byla betonáž plynulá. Betonáž by m�la 

postupovat plynule rychlosti alespo� 8 m3/ hod. Sypáková roura a násypka se zaplní betonem 
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a poté se zdvihne asi o 200 - 300 mm. Beton se pr�b�žn� dopl�uje do násypky a cela kolona se 

zdvihá a shora zkracuje. Ústí roury je vždy pono�eno min. 2 m pod hladinou betonu. Aby byl 

zaru�en p�etlak betonu oproti podzemní vod�, je nutné odpažování vrtu provád�t tak, aby byla 

spodní hrana pažnice minimáln� 2 m pod úrovní hladiny �erstvého betonu. P�ipevní se zavrtaná 

výpažnice k adaptéru a za to�ivého pohybu se vysune z vrtu. P�i postupném odpažování je 

pot�eba hlídat hladinu �erstvého betonu, protože vlivem kaveren a prohlubní ve vrtu m�že dojít 

k náhlému poklesu hladiny betonu. B�hem toho je nutné kontrolovat polohu armokoše, nesmí 

dojít k jeho posunu. Betonáž probíhá až do chvíle, kdy dosáhne beton úrovn� hlavy piloty, poté 

je nutné v betonáži pokra�ovat až do chvíle, kdy z vrtu vytéká �istý beton. Znamená to, že je 

všechna voda a ne�istoty vyplaveny.  

7.6 Úprava hlavy pilot a vložení spojovací výztuže 

Již p�i betonáží pilot. Znehodnoceny a zne�išt�ny beton zeminou napadanou na dno vrtu se z 

okolí hlavy piloty odstraní. Je-li projektovaná úrove� hlavy piloty pod úrovní pracovní plošiny 

(„utopena hlava“), je nutné p�ebetonovat a pokusit se odebrat zne�išt�nou vrstvu betonu ješt� v 

plastickém stavu, jinak je nutné po�ítat s bouráním hlav pilot po definitivním výkopu. 

Dle projektu bude armokoš vy�nívat nad úrove� hlavy piloty o 1000 mm. 

Tento postup provád�ní pilot se bude opakovat stejným zp�sobem u každé nové piloty 

s ohledem na jejich skute�né pr�m�ry, délky, použitý armokoš a výškovou úrove� za�átku 

konce vrtu piloty. 

7.7 Základové patky 

Po každém zhotovení skupiny pilot dle výše uvedeného TP bude následovat do�išt�ní výkopu. 

Jedná se o ru�ní do�išt�ní stran p�ípadn� strojní a dna výkop� o pr�m�ru 1300 mm, zejména 

pak odstran�ni vy�nívajícího kameniva ze stran výkop� a o�išt�ni hlavy piloty pro dokonale 

spojeni základové patky s pilotou. Hlava piloty se p�ed betonáží zdrsnit, dojde k lepšímu 

napojení. Za�išt�ní se bude provád�t pomocí lopat, krumpá�� a rý��. Vloží se ztracené kruhové 

bedn�ní Pecafil tvo�ené nosnou kovovou sítí celoplošn� vypln�nou PE folii, které zabezpe�í 

hladký vn�jší povrch monolitické patky. Styk dílc� bedn�ní je zajišt�n vazacím drátem a 

p�elepen lepící páskou Pecafil. Následuje vložení výztuže patky a její provázání s výztuží 

vy�nívající z piloty. Minimální krytí je zajišt�no distan�ními vložkami. Vybetonuje se spodní 

plná �ást patky o výšce 500 mm a zhutníme vpichy ponorného vibrátoru. Provádíme rychlý 

vpich, pomalé vytaženi. Po krátkém zatvrdnuti je do st�edu patky v p�edepsané poloze lehce 

vtla�eno ztracené bedn�ni kalichu z trapézového plechu. Zatla�ení kalichu je pouze z d�vodu 

fixace polohy a provede se pouze po první ohyb plechu, tj. asi 40 mm. Další zajišt�ní polohy je 

distan�ními vložkami, udržujícími p�edepsanou vzdálenost mezi výztuží kalichu a ztraceným 

bedn�ním kalichu. Následuje betonáž horní �ásti patky - kalichu a její zhutn�ni ponorným 

vibrátorem. Po 10 dnech je možné odkopat zeminu okolo patky a provést odbedn�ní vn�jšího 

povrchu. Montáž sloup� je možné zahájit, až beton dosáhne 80 % 28-denní pevnosti. Základové 

patky jsou o pr�m�ru 1300 mm dle PD a hloubka založení je -1,8 m. Provád�ny budou z PB C 

25/30 XC2. 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Problematika je podrobn� zpracována v samostatné kapitole A.5 Kontrolní a zkušební plán – 

Vrtané ŽB piloty.

Kontrola výroby zahrnuje všechna opat�ení k dodržení a usm�r�ování jakosti betonu v souladu 

se stanovenými požadavky. Provád�jí se vizuální kontroly a zkoušky, využívají se výsledky 

ov��ování výrobního za�ízeni, zkoušek vstupních materiál�, vizuální kontroly b�hem dopravy, 

ukládání, hutn�ní a ošet�ování �erstvého betonu. Všechny�údaje z kontrol na staveništi, ve 

výrobn� transportbetonu a výrob� dílc� musí být zaznamenány ve stavebním deníku nebo v 

jiném dokumentu. Provád�ní kontroly výroby v souladu s normou �SN EN 206-1 m�že byt 

ov��ováno odsouhlaseným certifika�ním organem jako �ást kontroly shody. 

Výrobce betonu zaru�uje tzv. ov��ování složek betonu (p�edpokládá se tzv. p�im��ena kontrola 

výrobcem a dodavatelem), za�ízení, výrobních postup� a vlastnosti betonu. Kontrola betonu po 

dodání na staveništ�, používání transportbetonu je p�evážn� kontrolou dodacích list� (kontrola 

shody parametr� dodaného betonu s požadavky – specifikovaná objednávka), z vizuální 

kontroly (rozm�šování, zne�išt�ní) a z p�ípadné kontroly vlastnosti u �erstvého betonu 

(konzistence, provzdušn�ni) je-li požadována nebo v p�ípad� pochybnosti. 

Výrobce je rovn�ž povinen zajistit kontrolu shody vlastností vyráb�ného betonu s kritérii shody 

dle normy. 

8.1 Vstupní kontrola 

• Dokon�ené výkopové práce dle projektové dokumentace, KZP, TP 

• Kontrola p�evzetí výztuže do betonu, po�et kus�, rozm�ry, typ oceli dle dodacího listu 

a objednávky 

• �erstvý beton bude kontrolován dle dodacích list� a objednávky. Kontrola konzistence 

betonu bude provedena u každé dávky �erstvého betonu metodou sednutí kužele dle 

Abramse nebo zkouškou rozlití. Záznam o dosažené shod� bude uveden v protokole o 

p�ejímce a uložení BS. V p�ípad�, že BS nevyhoví, rozhodne o jejím dalším uplatn�ní 

p�íslušný technik, (nap�. jiná betonáž, �i vrácení �erstvého betonu dodavateli, atd.). 

• Doprava �erstvého betonu m�že trvat: P�i teplot� do 25°C max. 60 min. 

P�i teplot� do 25°C – 35°C max 30 min. 

• V žádném p�ípad� nep�idávat jakékoliv množství vody. 

8.2 Meziopera�ní kontrola 

a) Pro ŽB piloty 

V pr�b�hu provád�ní ŽB vrtaných pilot se kontroluje zejména: 

• Geologický profil vrtu – shoda skute�n� zjišt�ného geologického profilu ve vrtu s 

p�edpoklady projektu se zjiš	uje oby�ejn� p�i zahájení vrtání za p�ítomnosti autorského 

dozoru – projektanta. Ov��uje se, zda se zastižené mocnosti jednotlivých vrstev zemin 

významn� neliší od p�edpoklad� z geologického pr�zkumu, odpovídá-li konzistence 

soudržných zemin, zjiš	uje se velikost valoun� a vrstev št�rkopískových. 
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• Dodržování technologického postupu v pr�b�hu vrtání – zejména postup vrtání, rychlost 

vrtání a vkládání ocelových výpažnic. 

• Armování piloty – p�i armování piloty by se m�la kontrola zam��it p�edevším na výztuž 

piloty, která musí odpovídat projektu. Kontroluje se množství výztuže, profily, kvalita 

oceli dle atest� dodaných výrobcem, zp�sob stykování a osazení hotových armokoš�, 

zajišt�ní požadovaného krytí armokoš� a p�ípadn� sm�rové osazení armokoš� v p�ípad�

nesymetrické výztuže. 

• Betonáž piloty – p�i betonáži se zjiš	uje, vyhovuje-li �erstvý beton projektované kvalit�

co do množství a druhu cementu, dále konzistence betonu, dávkování p�ípadných p�ísad 

a zpracovatelnosti betonu. V zásad� se postupuje dle �SN EN 206. Krychelná pevnost 

se zjiš	uje na kostkách tvaru krychle o délce strany 150 mm. P�i vlastní betonáži se 

kontroluje, odpovídá-li technologický postup zásadám, tedy zejména plynulost 

betonáže, správné použití betonovacích. P�i odpažování vrt�, je t�eba kontrolovat, zda 

nedochází ke zm�n� polohy armokoše. 

• Úprava hlavy vrtané piloty – na hotové pilot� se zkontroluje úprava její hlavy, odpovídá-

li projektu, tj. osazení spojovací výztuže, úprava kalich� apod.. 

b) Pro základové patky 

• Kontrola podkladu – �istota a rovinatost 

• Kontrola uložení a správného provedení výztuže dle projektové dokumentace 

• TDI zkontroluje uložení výztuže spolu se statikem a provede se zápis do stavebního 

deníku se souhlasem nebo nesouhlasem k betonáži 

• Kontrola �erstvého betonu v pr�b�hu betonáže. Destruktivní zkoušky pevnosti v tlaku 

budou provád�ny (krychle 150/150/150 mm) v laborato�i po 28 dnech. Odb�r vzorku je 

provád�n z každého autodomícháva�e.  

8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola provedení ŽB základových konstrukcí pov��enou geodetickou firmou– výškové a 

polohové provedení konstrukcí.  

Povolené odchylky p�i provád�ní vrtaných pilot – platí následující sm�rové a výškové tolerance 

pokud projekt nep�edepíše jinak: 

• Odchylka osy vrtu v hlav� piloty od projektované polohy max. 0,05*d, nejvýše však 

100 mm 

• Odchylka od svislice nejvýše 1:50, tj. 2% 

• Odchylka v hloubce vrtu + 0,1 m 

Tolerance p�i osazování výztuže piloty: 

• Ve výškovém osazení výztuže +100 mm, -50 mm 

P�i betonáži piloty: 

• Odchylka vybetonované hlavy piloty v úrovni terénu ± 10 mm 

• V p�ípad� utopených hlav pilot se ur�uje p�ebetonování individuáln�

• Povolené odchylky v osazení speciální kotevní výztuže v hlavách pilot ur�uje projekt. 
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• Po skon�ení pilotážních prací žádá investor kontrolní zam��ení polohy pilot. Vzhledem 

k tomu, že hlavy pilot v úrovni pracovní plošiny nebývají ideáln� kruhové, vznikají 

problémy s ur�ením st�edu piloty, u vyztužených pilot se za osu piloty považuje st�ed 

výztuže. 

• Po vytvo�ení pilotových základ�, je t�eba p�evzít p�edávací protokol o výrob� vrtané 

piloty  

9. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI- BOZP 
Problematika je zpracována v samostatné kapitole A.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci.

Zástupce zhotovitele vykonávající dozor nad dodržováním BOZP provede proškolení 

pracovník�, kte�í musí uvedené zásady dodržovat. 

O proškolení se provede zápis do stavebního deníku a listu o školení BOZP. Tyto dokumenty 

musejí být po celou dobu výstavby na staveništi. Zhotovitel je povinen vybavit všechny 

pracovníky ochrannými pom�ckami. V bu�ce pro stavbyvedoucího musí být po celou dobu 

výstavby k dispozici telefon pro p�ípadné zavolání záchranné služby, dále lékárni�ky první 

pomoci a seznam d�ležitých telefonních �ísel. Povinnosti a práva vedoucích pracovník� a 

d�lník� se �ídí dle platné legislativy uvedené níže. Její p�esné zn�ní a odkazy na aktualizace 

jsou dostupné online na stránkách Ministerstva vnitra �eské Republiky na adrese 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu . 

Zde jsou vedeny �ísla na�ízení vlády, která jsou pro naši stavbu d�ležitá: 

• NV �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích 

• NV �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV �. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví p�i práci 
• NV �. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�ný provoz a používání stroj�, 

technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

• Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se stanovují další požadavky na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a zajišt�ní bezpe�nosti ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

• NV �. 101/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích. 

• NV �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
• NV �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a 

zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 Sb. 
• NV �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících 

zákon�

• NV �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prost�edky 
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• NV �. 495/2001 Sb., který stanovuje rozsah a podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a dezinfek�ních prost�edk�

• NV �. 201/2010 Sb., o zp�sobu evidencí úraz�, hlášení a zasílání záznamu o úraze. 

10.  EKOLOGIE 
Podle stavebního zákona �. 183/2006Sb., 350/2012Sb. je t�eba vytvo�it p�i stavb� podmínky 
odpovídající zájm�m ochrany životního prost�edí. Je t�eba dbát zejména na: 
Omezení hlu�nosti na stavb� – negativní vlivy b�hem výstavby budou p�sobit zvýšením hluku 
a exhalací z dopravy stavebního materiálu. P�i stavební �innosti je nutno dodržovat povolené 
hladiny hluku stanovené NV �. 272/2011Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 
a vibrací (hyg. Limit je 65 dB/A v dob� od 7,00 hod do 19,00hod.) No�ní provoz na staveništi 
bude vylou�en. Skladovaný prašný materiál bude �ádn� zakryt a p�i manipulaci s ním bude 
pokud možno zkráp�n vodou, aby se zamezilo nadm�rné prašnosti. Dopravní prost�edky musí 
mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzav�eny. Zárove� budou p�i odjezdu na 
ve�ejnou komunikaci o�išt�ny, p�ípadné zne�išt�ní vozovky bude co nejd�íve odstran�no. 
Dalším rizikem m�že byt únik ropných aj. nebezpe�ných látek do zeminy, v takových p�ípadech 
je t�eba zeminu odebrat a p�edat k odborné likvidaci.  
V rámci odpadového hospodá�ství budou preferovány následující zp�soby nakládání s 
odpady: 

• minimalizace vzniku, využití v míst� vzniku, využití u jiné organizace, recyklace, 
termické zneškodn�ni, skládkování 

P�i realizaci stavby vzniknou následné odpady, které byli rozlišeny v souladu s kategorizací a 
katalogem odpad� ve smyslu Zákona  o odpadech �. 154/2010Sb., kterým se m�ní Zákon �. 
185/2001Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 
Vyhlášky MŽP �.381/2001Sb. ze dne 17.�íjna 2001 a Vyhlášky MŽP �. 383/2001Sb o nakládání 
s odpady. 

Tab 4.2: P�ehled vzniklých odpad�

Katalog. 
�íslo 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 

17 01 01 Beton O 

17 02 03 Plasty  O 

17 04 07 Sm�sné kovy O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 
Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpe�ný odpad 

K záv�re�né kontrolní prohlídce p�edloží stavebník pop�. dodavatel stavby doklady o 
specifikaci druh� a množství odpad� vzniklých v procesu výstavby a doloží zp�sob jejich 
odstran�ní a vyjád�ení p�íslušného org. ve�ejné správy v oblasti odpadového hospodá�ství 
k t�mto doklad�m.  
Veškerý odpad bude �ádn� t�íd�n. Na stavb� budou umíst�ny kontejnery, které budou ozna�eny 
druhem odpadu, pro který jsou ur�eny. Budou vyvážené dle pot�eby, minimáln� však 2x do 
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m�síce. �ást odpadu je možno zp�tn� využít k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou 
odváženy a zneškod�ovány mimo staveništ�. Manipulaci a zneškodn�ní odpad� m�že provád�t 
pouze oprávn�ná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a p�íslušných vyhlášek. 
Zeminy vyt�žené z výkop� a sut� budou odváženy na skládku. Likvidaci sutí a odpad�
s obsahem nebezpe�ných látek zneškod�ují odborné certifikované firmy. 
Realizace stavby se bude dále �ídit dle: 

• zákona �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí 
• zákona �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší 
• zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 
• zákonem �. 100/2001 Sb. o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon�  
• na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací 
• zákona �. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm�sích a o zm�n�

n�kterých zákon�

• vyhláška �. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad�
• vyhlášky �. 61/2010 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• vyhlášky �. 503/2004 
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4.1 ZKRATKY 
TDI  Technický dozor investora 
SV  Stavbyvedoucí 
PR  Projektant 
M  Mistr 
VM  Vrtmistr 
S  Strojník 
GEO  Geodet 
V  Vaza�
SD  Montážní deník 
TP  Technologický p�edpis 
PD  Projektová dokumentace 
DL  Dodací list 
TL  Technologický list 

4.2 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 
�SN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. 
�SN 73 0420-2 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 2: Vyty�ovací odchylky 
�SN 73 0212 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. 
�SN 73 0210-1Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 1 
�SN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 
�SN EN 1536 Provád�ní speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty
�SN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Sva�ovaná betoná�ská ocel 
�SN EN 206 Beton- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
�SN EN 12350-2 Zkoušení �erstvého betonu - �ást 2: Zkouška sednutím�
�SN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - �ást 1: Zkušební t�lesa a formy 
�SN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - �ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních t�les 
�SN EN 206 Beton- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)  

�. 350/2012 sb. zm�na stavebního zákona a zm�na souvisejících zákon�
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�
Vyhláška �. 62/2013 Sb., kterou se m�ní vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška �. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a 
seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) 
Vyhláška �. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích 
Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�
Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních prost�edk�
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4.3 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL A ZKOUŠEK 

VSTUPNÍ KONTROLA 
1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokument�

Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace, která je platná a odsouhlasena 
autorizovaným projektantem a investorem. Kontrolu provede jednorázov� stavbyvedoucí za 
p�ítomnost projektanta a technického dozoru investora. Kontroluje se výkaz vým�r, výkres 
výztuže, vedení inženýrských sítí, poloha pilot, stavební povolení a územní rozhodnutí. 
Projektovou dokumentaci p�ebírá stavbyvedoucí. Výsledek kontroly bude proveden zápis do 
stavebního deníku.   

2. P�ipravenost staveništ�
Kontroluje se oplocení staveništ� (min. 1,8m) s uzamykatelnou bránou, skladovací plochy, 
staveništní komunikace, výška a rovinnost pilotovací úrovn� a její zhutn�ní dle projektové 
dokumentace. Maximální odchylky výšky je ± (40 + dmax*10-1)mm, maximální odchylka 
rovinnosti m��ená 3m latí je ± 30mm, -50mm nebo -75 dmax, p�i�emž rozhodující je vyšší 
hodnota. Dále se kontroluje p�íjezdové cesty na staveništ�, kontrola polom�ru otá�ení a 
pr�jezdné výšky pro pilotovací soupravu, autodomícháva�e a nákladní automobil s armokoši. 
Kontrolují se také objekty za�ízení staveništ� sociální a administrativní bu�ky dle zprávy 
za�ízení staveništ�, napojení staveništ� na inženýrské sít�, umíst�ní výstražných zna�ek. 
Kontrolu provede: technický dozor investora, stavbyvedoucí, mistr stavby a geodet. Výsledek 
je zapsán do stavebního deníku. 

 3. Kontrola materiálu 
Každý výrobek musí být identifikovatelný a opat�en �itelným štítkem. Kontroluje se množství 
a druh výztuže dle dodacích list�. Výztuž musí odpovídat projektové dokumentaci. Nesmí být 
zne�išt�na, poškozena a narušena prasklinami ve svárech. Výztuž nesmí být zne�išt�na oleji, 
které by mohli zap�í�init nesoudržnost s betonem. Výztuž bude skladována na pevném, 
odvodn�ném podkladu na d�ev�ných hranolech 150 x150 mm v ležaté poloze se zajišt�ním 
proti p�evalením. Také se provede kontrola po�tu distan�ních kroužk�. Kontrolu provede 
stavbyvedoucím s mistrem stavby u každé dodávky. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního 
deníku. Dodací listy se archivují. 

4. Kontrola mechanizace 
Zkontroluje vhodnost stroje pro danou práci – výkon pažícího za�ízení, motoru, vrtného 
za�ízení, pevnost lana, montážních �ástí a hák�, nosnost dle technického listu výrobce. Vrtmistr 
a strojník provedou kontrolu technického stavu vrtné soupravy a rypadlo-naklada�e. Funk�nost 
jednotlivých sou�ástí a pracovních nástroj�, použitelnost a záznamy o údržb� stroje. Kontroluje 
se viditelné poškození stroje (nap�. únik kapalin). Dále množství, druh a rozm�ry pažnic. 
Pažnice nesmí být zdeformované, zne�išt�né na plášti ani ve spojích. Zkontrolují se pr�kazy 
strojníka vrtné soupravy a rypadlo-naklada�e Výsledek kontroly je zapsán do stavebního 
deníku. 

 5. Kontrola vytý�ení objektu 
Zkontroluje se p�esnost vytý�ení hlavních polohových a výškových os objektu. Mezi odchylkou 
vzdálenosti dvou rovnob�žných p�ímek vyty�ovací osnovy je dáno ± 50 mm. Výšková úrove�  
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je s p�esností ± 25 mm. Kontrolu provede geodet za p�ítomnosti stavbyvedoucího. Provede se 
zápis do stavebního deníku. 

MEZIOPERA�NÍ KONTROLA 
 5. Kontrola klimatických podmínek 
Každý den bude provedena kontrola klimatických podmínek a bude zapsána do stavebního 
deníku stavbyvedoucím, mistrem stavby. Bude m��ena teplota vzduchu ve stínu, rychlost v�tru, 
relativní vlhkost vzduchu a množství srážek. Práce musí být zastaveny p�i dešti, bou�ce, sn�žení 
�i snížení viditelnosti pod 30 m. Pokud teplota vzduchu klesne pod  5°C betoná�ské práce budou 
zastaveny, jinak p�i zvláštních opat�eních jako je nap�. ošet�ování betonu, p�edeh�ívání 
kameniva, p�ísady. Prace stroj� nebudou probíhat, pokud bude p�da zvodn�lá, zmrzlá nebo pod 
sn�hovou pokrývkou. P�ekro�í-li rychlost v�tru 20 km/h, bude p�erušena práce vrtné soupravy. 
Manipulaci se zav�šeným b�emenem je nutné p�erušit, pokud rychlost v�tru p�esáhne 8 m/s. 

 7. Kontrola pracovník�
Pracovníci stavby musí být fyzicky a zdravotn� zp�sobilý k páci na stavb�. Na stavb� jim bude 
kontrolován pracovní od�v a obuv a používání osobních ochranných pracovních pom�cek, 
p�ípadn� další bezpe�nostní vybavení. Každý pracovník m�že být kdekoliv b�hem pracovní 
doby podroben dechové zkoušce na výskyt alkoholu. Pracovník�m bude kontrolováno p�ed 
nástupem výu�ní listy, certifikáty, �idi�ské, je�ábnické, svá�e�ské, vaza�ské a jiné pr�kazy. 
Pracovníci se budou �ídit pracovními postupy, BOZP, technologickými p�edpisy a technickými 
listy. 

8. Kontrola vytý�ení pilot 
Mistr s geodetem zkontrolují osovou vzdálenost pilot. Maximální p�ípustná odchylka v úrovni 
st�edu pilot je ± 20 mm. Osy budou vyzna�eny pomocí betoná�ské výztuže Ø 20 mm délky 300 
mm, vy�nívající 50 mm nad terén. Výztuž je ozna�ena reflexní barvou nebo uvázání kontrastní 
látky. Zápis z kontroly bude zapsán do stavebního deníku a protokolu o provád�ní pilot. 

9. Kontrola vrtání  
Kontroluje se správný postup dle technologického p�edpisu a normy. Kontroluje se po�adí 
vrtání, sklon a umíst�ní vrtné soupravy, pr�m�r, pažení vrtu, zavalení vrtu zeminou, pr�sak 
podzemní vody do vrtu a po dosažení projektované hloubky �istotu a nakyp�ení dna. P�i 
navrtání minimáln� jednoho metru vrtu se zkontroluje svislost pomocí vodováhy p�iložením na 
pláš� výpažnice ve dvou na sebe kolmých sm�rech. Svislost nesmí být v�tší jak odchylka 2% 
z délky vrtu, m��eno od svislice. Poloha osy vrtu nesmí být v�tší než 0,05*d nebo 5% z nejv�tší 
délky vrtu a maximáln� 100 mm. Vodorovná odchylka osy vrtu je ± 15 mm. Hloubka vrtu se 
odm��í od polohy vrtáku v��i dnu stavební jámy, hloubka má toleranci maximáln� ± 100 mm. 
Pr�m�r piloty je dán pr�m�rem použité pažnice dle projektové dokumentace. P�i provád�ní 
pilot se nikdo nesmí pohybovat v blízkosti stroje. Tuto kontrolu provádí vrtmistr se 
stavbyvedoucí. Kontroluje se skladba horninového podloží a porovnává se s p�edpoklady 
z inženýrsko-geologického pr�zkumu. Ov��uje se druh zemin, mocnosti vrstev, hloubka únosné 
zeminy, druh zeminy v úrovni paty piloty, hladina a složení podzemní vody. Kontrolu provádí 
geolog za p�ítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru investora, p�ípadn� statika. 
V p�ípad� zjišt�ní odlišného podloží provede se posouzení stávajícího založení, p�ípadn�
navrženo �ešení nové. Provede se zápis do stavebního deníku a protokolu o provád�ní pilot. 
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10. Kontrola osazení armokoše piloty 
Kontrola poškození armokoše p�i manipulaci a skladováním na staveništi. Povrch armokoše 
musí být �istý, bez odlupující se koroze a bez zne�išt�ní oleji �i jinými látkami degradující ocel 
nebo beton. Kontrola správné použití armokoše do dané piloty dle projektové dokumentace. 
Kontrolují se správnost rozmíst�ní osazených distan�ních kroužk�, tj. 3 ks na každé 2m délky 
piloty na vodorovné pruty armokoš�. Dále se kontroluje výškové polohy armokoše ve vrtu. 
Armokoš bude proložen d�ev�ným hranolkem v úrovni základové jámy, aby bylo zabrán�no 
kontaktu výztuže se zeminou na dn� vrtu. Výšková poloha výztuže s odchylkou + 100 mm, - 
50 mm. Bude proveden zápis do stavebního deníku a protokolu o provád�ní pilot. 

11. Kontrola betonáže 
Kontrola objednávacího a dodacího listu, �as namíchání a �as dodání �erstvého betonu. Doba 
dodání �erstvého betonu by nem�la p�esáhnout 45 min p�i teplot� 5 – 25 °C. Z každé dodávky 
�erstvého betonu bude provedena zkouška sednutím kužele. Sednutí �erstvého betonu 
konzistence S3 je 100 – 150 mm, konzistence S4 160 – 210 mm. Po provedení zkoušky bude 
�erstvý beton nalit p�ímo z autodomícháva�e p�es násypku do sypákové roury na dno vrtu. Bude 
také odebrán vzorek pro destruktivní zkoušku na zkušebním t�lese 150 x 150 x 150 mm. Beton 
nebude hutn�n, jedná se samozhutnitelný beton. Kontroluje se pokles �erstvého betonu p�i 
vytažení ocelových výpažnic. Kontrolu provadí stavbyvedoucí, mistr stavby za p�ítomnosti 
technického dozoru investora. Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního deníku a 
protokolu o provád�ní pilot. 

12. Kontrola úpravy hlavy pilot 
Beton v hlav� piloty, který je zne�išt�ný, se odstraní, poté se zkontroluje výška hlavy pilot po 
úprav�, která má maximální odchylku +40 mm/-70 mm. Za pomoci pásma se kontroluje délka 
p�e�nívající výztuže, odchylka +100 mm/-50 mm a její osová odchylka nesmí p�ekro�it ± 30 
mm. Kontrolu provede stavbyvedoucí za p�ítomnosti technického dozoru investora. O kontrole 
se provede zápis do stavebného deníku a protokolu o provedení pilot. 

13. Kontrola provedení pilot 
Kontrola provedené práce, po�et pilot, p�dorysná poloha s odchylkou osy piloty ± 15 mm 
pomocím geodetického p�ístroje. Kontrola archivace dodacích list�. Kontrolu provede 
stavbyvedoucím s geodetem za p�ítomnosti technického dozoru investora. Bude proveden zápis 
do stavebního deníku a protokolu o provedení pilot.

14. Kontrola bedn�ní základové patky 
Kontroluje se tuhost a únosnost smontovaného bedn�ní. Nesmí dojít k jeho deformaci �i 
z�ícením. Vnit�ní povrch bedn�ní musí být �istý, hladký a bez zbytk� betonu. Kontroluje se 
tvar, vzájemná vzdálenost jednotlivých povrch� bedn�ní dle projektové dokumentace. Svislé 
hrany mohou být v��i sob� posunuty maximáln� ± 5 mm. Výšková odchylka horní hrany 
bedn�ní ± 10 mm a odchylka svislosti je maximáln� 30 mm. Kontrolu provede mistr stavby 
p�ípadn� stavbyvedoucí a výsledek se zapíše do stavebního deníku a protokolu o provedení 
pilot. 

15. Kontrola osazení armokoše patky 
Viz bod 10. Kontrola osazení armokoše piloty. 
Kontrolují se správnost rozmíst�ní osazených distan�ních kroužk�, tj. min. 4 ks rozmíst�né po 
horním a dolním obvodu. Kontrolu provede stavbyvedoucí p�ípadn� mistr stavby za p�itomnosti 
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technického dozoru investora. Z kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku a 
protokolu o provedení pilot. 

16. Kontrola montáže a osazení bedn�ní kalichu 
Bedn�ní bude montováno dle technologického p�edpisu a pokyn� výrobce. Kontroluje se 
provedení spoje, tuhost, únosnost, �istota a rozp�ry vložené v bedn�ní pro zajišt�ní tuhosti. 
Maximální p�dorysná odchylka je ± 10 mm. Výšková odchylka ± 8 mm. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí nebo mistr stavby a provede zápis do stavebního deníku a protokolu o provedení 
pilot. 

17. Kontrola betonáže patky 
Kontroluje se výška volného shozu betonu, který nesmí být v�tší jak 1,5 m. Dále se kontroluje 
zhut�ování ponorným vibrátorem. Tlouš�ka zhut�ované vrstvy je rovna 1,3 násobku délky 
ponorné hlavice, tj. 500 mm. Zhutn�ní trvá tak dlouho, dokud z betonu uniká ve v�tším 
množství vzduch, ale né dlouho aby nedošlo k selekci betonu. Kontrolu provede stavbyvedoucí 
s mistrem stavby a provede se zápis do stavebního deníku a protokolu o provedení pilot. 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 
18. Geometrie 

Kontroluje se povrch kalichu, p�esnost osazení kalichu pomocí teodolitu v��i projektové 
dokumentaci. Polohová osy hlav od projektované polohy maximáln� ± 25 mm, výšková 
odchylka po úprav� ± 20 mm. Kontrola archivace dodacích list�. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí nebo mistr stavby za p�ítomnosti technického dozoru investora. Bude proveden 
zápis do stavebního deníku a protokolu o provedení stavby. 

19. Kontrola pevnosti provedení pilot 
Bude provedena kontrola výsledk� destruktivních zkoušek na zkušebních vzorcích po 28 
dnech. Dále bude provedena dynamická zat�žovací zkouška, kv�li kvalit� provedení pilot. 
Kontrolu provede akreditovaná laborato� nebo odborn� zp�sobilá firma za p�ítomnosti 
stavbyvedoucí, statika a technického dozoru investora. Výsledek bude zapsán do stavebního 
deníku a protokolu o provád�ní pilot. 
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NÁZEV 

KONTROLY
POPIS KONTROLY ZDROJ

KONTROLU 
PROVEDE

ZP�SOB 
KONTROLY

�ETNOST VÝSLEDEK
VYHOV�L/ 

NEVYHOV�L

1
Kontrola PD a 
souvisejících 
dokument�

Úplnost, správnost, 
platnost PD, výkaz vým�r, 

SOD a související 
dokumenty

�SN 01 3481,               
Z. �. 183/2006 Sb., 
Z. �. 350/2012 Sb.,    
V. �. 62/2013 Sb., 
V. �. 268/2009 Sb., 
NV �.381/2001 Sb.,     
NV �.383/2001 Sb.,     
NV �.591/2006 Sb.,                       

PD, TP

TDI                            
SV                  
PR      

Vizuální         
M��ením

Jednorázov� Zápis do SD

2
P�ipravenost 

staveništ�

Oplocení, staveništní 
komunikace, skladovací 

plochy, pilotovací úrovn�

PD                             
TP                            

NV �.591/2006 Sb.

TDI                        
SV                               
M                    

GEO

Vizuální         
M��ením

Jednorázov�
P�edávací 
protokol, 

zápis do SD

3 Kontrola materiálu

Kontrola jakosti, 
skladování, množství, 

technických a dodacích 
list�

PD                          
TP                         
DL                              

�SN EN 10080

SV                 
M

Vizuáln�           
M��ením

Jednorázov� Zápis do SD

4
Kontrola 

mechanizace
Kontrola technického 
stavu, servisní knížky

Technické listy       
PD                                

NV �.378/2001 Sb.

S                       
VM

Vizuáln� Jednorázov� Zápis do SD

5
Kontrola vytý�ení 

objektu

Kontrola hlavních 
polohových a výškových 

os objektu

�SN 73 0420-2       
PD

SV            
GEO

M��ením Jednorázov� Zápis do SD

6
Kontrola 

klimatických 
podmínek

Klimatické podmínky
TP                          

NV �.591/2006 Sb.,                       
Z. �. 362/2005 Sb.,    

M
Vizuální         
M��ením

Každý den Zápis do SD

7
Kontrola 

pracovník�
Zp�sobilost práce, 

alkohol, pracovní oble�ení

SD                           
NV �.591/2006 Sb.  
NV �.495/2001 Sb.

SV                              
M

Vizuáln�     
Docházka       
M��ením

Pr�b�žn� Zápis do SD

8
Kontrola vytý�ení 

pilot

Kontrola osových 
vzdáleností a rozm�r�

pilot

PD                             
�SN 73 0212      

 M                       
GEO

Vizuáln�     
M��ením

Každá pilota 
2x

Protokol, 
Zápis do SD

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

V
ST

U
PN

Í

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:
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KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROV��IL

KONTROLU 
P�EVZAL
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9 Kontrola vrtání

Hloubka vrtu, svislost, �, 
�istota dna, geologický 

profil, složení podzemní 
vody

TP                         
PD                      

�SN EN 1536

SV                   
VM                      
GEO                     
TDI

Vizuáln�
M��ením

Každá pilota
Protokol, 

Zápis do SD

10
Kontrola osazení 
armokoše piloty

Tvar, rozm�r, distan�ní 
prvky, svary, výškové a 

polohové osazení, svislost

PD                        
TP

SV                     
M                       

TDI

Vizuáln�           
M��ením

Každá pilota
Protokol, 

zápis do SD

11 Kontrola betonáže

Kontrola dodacích list�, 
�asy výroby a dodání, 

zp�sob dodání, zkouška 
sednutím

TP                            
�SN EN 206      

�SN EN 12350-2           
�SN EN 12390-1

SV                  
M                 

TDI

Vizuáln�    
Zkouškou

Každý mix
Protokol, 

zápis do SD

12
Kontrola úpravy 

hlavy pilot
Výška pilot, délka 

vy�nívající výztuže
PD                         
TP                    

SV                
TDI

Vizuáln�
M��ením

Každá pilota
Protokol, 

zápis do SD

13
Kontrola provedení 

pilot
Poloha, po�et, kontrola 

dodacích list�
PD                            
TP                        

SV                 
GEO              
TDI

Vizuáln�
M��ením

Každá pilota Zápis do SD

14
Kontrola bedn�ní 
základové patky

Tuhost, únosnost, �istota, 
tvar, svislost

PD                        
TP                            

�SN 73 0210-1

SV                 
M

Vizuáln�
M��ením

Každá patka
Protokol, 

zápis do SD

15
Kontrola osazení 
armokoše patky

Tvar, rozm�r, distan�ní 
prvky, svary, výškové a 

polohové osazení, svislost

PD                        
TP

SV                     
M                       

TDI

Vizuáln�           
M��ením

Každá patka
Protokol, 

zápis do SD

16
Kontrola montáže a 

osazení bedn�ní 
kalichu

Tvar, spoje, rozm�ry, 
tuhost

PD                              
TP                           

�SN 73 0210-1

SV                      
M

Vizuáln�
M��ením

Každá patka
Protokol, 

zápis do SD

17
Kontrola betonáže 

patky

Kontrola dodacích list�, 
�asy výroby a dodání, 

zp�sob dodání

�SN EN 206            
TP

SV                     
M

Vizuáln� Každá patka
Protokol, 

zápis do SD

18 Geometrie
Kontrola umíst�ní, 

povrchu, svislost, rozm�ry
PD                     

�SN 73 0210-1        

SV                
M                   

TDI
M��ením Každá patka

Protokol, 
zápis do SD

19
Kontrola pevnosti 

provedení pilot

Dynamická zat�žovací 
zkouška, pevnost betonu v 

tlaku

DS                         
�SN 73 2044                  

�SN EN 12 390-3

SV                     
Statik                     
TDI

M��ením Každá pilota
Protokol, 

zápis do SD

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
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podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB�
1.1 Obecné informace o stavb�
Identifikace stavby 

Název stavby:   Novostavba 2 polyfunk�ních objekt�
Místo stavby:   Olomouc- m.�. Nová Ulice 
    Parcelní �íslo 809/40 
Okres:    Olomouc 
Kraj:    Olomoucký 
Hlavní investor:  HOPR GROUP, a.s 
Projektant:   Ing. Pavel Malínek 
Hlavní dodavatel  
stavební �ásti:   Odborná stavební firma, vybraná na základ� výb�rového �ízení 

v souladu se stavebním zákonem 350/2012 Sb. a se zákonem o 
ve�ejných zakázkách p�edpis �.137/2006 Sb. 

Termín zahájení:  3/2016 
Termín ukon�ení:  8/2017 
P�edpokládaná cena stavby: cca 100 mil. K� bez DPH 
Jedná se o dva p�tipodlažní objekty, nepodsklepené s plochou st�echou. Zastav�ná plocha 
každého objektu je 700,83 m2 a výška 16,25m. Jedná se o skeletovou železobetonovou 
konstrukci, kdy v�tší �ást 1.NP je bez vn�jšího oplášt�ní. Nosnou konstrukci tvo�í 
železobetonový skelet obdélníkového p�dorysu. Základním nosným prvkem jsou p�í�né rámy. 
Rámy jsou tvo�eny sloupy vetknutými do kalich� pilotového založení a pr�vlaky, v podélném 
sm�ru jsou propojeny ztužidly. Podél východní strany jsou pr�vlaky vykonzolovány. Objekt je 
po obvodu uzav�en zd�ným plášt�m tl. 300mm se zateplením kontaktní termofasádou 
z minerální vlny tl. 160mm. 
Železobetonový skelet má pr�b�žné pr�vlaky s d�lenými sloupy. Celkové osové p�dorysné 
rozm�ry objektu �iní 15,600 × 40,800 m. P�í�ný rám má osovou vzdáleností sloup� 5,800 – 
4,000 – 5,800 m. Jednotlivé rámy se nacházejí ve vzájemných osových vzdálenostech 5,500 – 
6,500 – 5,500 – 5,800 – 5,500 – 6,500 – 5,500 m. Pod vnit�ními t�žkými akustickými p�í�kami 
jsou navrženy vým�ny. Stropní konstrukce jsou tém�� v celém rozsahu tvo�eny p�edepjatými 
dutinovým panely, v míst� prostup� instala�ních šachet se vloží dopl�ující filigránové desky. 
Na �ásti objektu jsou pln� p�edsazené balkóny, konstruk�n� tvo�ené prefabrikovanými deskami 
zasahujícími �áste�n� dovnit� objektu a opat�enými izola�ními dílci HALFEN HIT. 
Konstruk�n� je objekt symetrický s výjimkou st�edního modulu, kde se nachází komunika�ní 
jádro tvo�ené prosklenou výtahovou šachtou, okolo které se vine t�íramenné prefabrikované 
schodišt�. Prostorová tuhost objektu je také zajišt�na v oblasti schodišt� ztužující 
železobetonovou st�nou s dve�ními otvory po celé výšce objektu. V p�ízemí je další st�na na 
obvodu objektu v technické místnosti. Podél objektu jsou do úrovn� +0,200 navrženy lemující 
základové trámy, v míst� vjezdu na parkovací stání jsou vynechány. Celková výška nosné 
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konstrukce objektu �iní +15,300, konstruk�ní výšky jednotlivých pater jsou 3,100 + 4×3,050 
m. Nad úrove� st�echy zasahuje p�ejezd výtahové šachty a atika. 
Tvar konstrukce a výškové �ešení objektu jsou nejlépe patrné z p�íslušné výkresové 
dokumentace.  
Technologický p�edpis se zpracovává pro SO.02 Polyfunk�ní objekt A. 

1.2 Obecné informace o procesu 
Technologický p�edpis se bude zabývat provád�ním železobetonového montovaného skeletu.  
Jedná se o osazení základových trám�, sloup�, pr�vlak�, ztužidel, ztužujících st�n, 
schodiš�ových ramen, p�edpjatých dutinových panel� Spiroll, dopl�ujících filigránových desek 
a p�edsazené balkóny. Všechny prefabrikované díly skeletu jsou podrobn� vypsány v kapitole 
2. Montážní práce budou probíhat pomocí autoje�ábu Liebherr LTM 1090/2 firmy 
AUTOJE�ÁBY OLOMOUC s.r.o. se sídlem Tovární 915/40, 779 00 Olomouc – Hodolany. 
Všechny prvky skeletu vyrobí dle individuální zakázky firma TOPOS PREFA Tova�ov s.r.o. 
sídlem Tova�ov II – Annín 53, 751 01 Tova�ov. Montážní práce bude zajiš�ovat firma 
GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Firma GOLDBECK Prefabeton s.r.o. zpracuje výrobní, 
montážní a stavebn� technologickou dokumentaci montované konstrukce. Dopravu 
prefabrikátu zajistí taktéž firma GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Prefabrikovaný skelet bude 
založen na monolitických kalichových patkách pilotového založení.  
Podrobný popis technologické etapy montáž skeletu je popsán v kapitole 7.  

2. MATERIÁL 
2.1 Popis materiálu 

Prefabrikáty budou vyrobeny: 
 Sloupy   C35/45 - XC1  
 Základové trámy C35/45 – XC4, XF1  
 Pr�vlaky, ztužidla, C50/60 – XC1  
 schodiš�ové prvky 
 Stropní panely  Dle výrobce TOPOS PREFA Tova�ov s.r.o.  

Stropsystém Goldbeck            C45/55 – XC1 
Bude použita výztuž z oceli B500B a na záme�nické výrobky bude S235. 
P�esné rozm�ry prefabrikovaných prvk� jsou specifikovány v projektové dokumentaci. 
Prefabrikované dílce budou z výroby opat�eny zabudovanými kotvami a úchyty. P�i doprav� a 
vykládce nesmí dojít k jejich deformaci. Kotvy pro snadnou manipulaci s dílci z�stávají na 
prefabrikátech až do kone�né montáže.  

Obr.6.1 P�íklad p�epravních  úchyt� prefabrikát�
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Tab. 6.1 Výpis prvk� skeletu 

OZN. SCHÉMA 
DÉLKA  

(mm) 
HMOTNOST 

(t) 
MNOŽSTVÍ 

(ks) 

Sloupy 300 x 500 mm           h 

S1 
S2 

3950 
2650 

1,422 
0,954 

32 
128 

Základové trámy 300 x 1100 mm - podélném sm�ru ozub š.615 x v.420 mm 

ZP1 
ZP2 

ZP3 

ZP4 

5180 
6180 

5480 

5480 

3,731 
4,523 

3,682 

3,655 

8 
2 

1 

1 

                                                    - p�í�ném sm�ru ozub š.515 x v.420 mm 

ZP5 
ZP6 

5280 
3480 

3,870 
2,445 

7 
4 

Pr�vlaky 300 x 400 mm - ozub š.125 x v.190 mm 

P1 
P2 

P3 
P4 
P5 

P6 
P7 
P8 

          
5350 
5440 

4940 
6200 
5440 

4940 
6200 
5440 

2,714 
2,677 

2,519 
3,162 
2,774 

1,704 
2,139 
1,877 

4 
6 

30 
20 
30 

5+5 
5+5 
5+5 

Ztužidla 300 x 400 mm – ozub š.100 x v.190 mm 

Z1 

Z2 
Z3 
Z4 
Z5 
Z6 

Z7 

5490 

5180 
5690 
6180 
5480 

300x250x6055

5690 

1,812 

1,717 
1,887 
2,050 
1,887 
1,360 

1,639 

5 

40 
1 

12 
5 
8 

4 
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Vým�ny 300 x 400 mm – ozub š.100 x v.190 mm 

V1 
V2 
V3 

V4 

5180 
6180 
5180 

5480 

1,631 
2,039 
1,669 

1,686 

8 
16 
16 

2 

Schodiš�ové ramena – tl. ramene 170, tl. podesty 250, ozub v.120, š. ramene 1200 mm 

Sch1 
Sch2 

Sch3 
Sch4 

Sch5 
Sch6

7x177,8x300 
7x169,4x300 

4x177,8x300 
4x169,4x300 

7x177,8x300 
7x169,4x300 

4,473 
4,278 

1,759 
1,568 

3,101 
4,278 

1 
3 

1 
3 

1 
3 

St�ny tl. 200 mm 

St1 

St2 
St3 

St4 
St5 

       St1                       St2 

    
      St3                       
                                  St4+St5 

                   

5480 x 3480 

5480 x 3480 
5480 x 3040 

5280 x 3170 
5280 x 2630 

8,482 

7,503 
6,314 

7,722 
6,662 

1 

1 
4 

1 
3 

Stropní panely SPIROLL – tl. 200 mm 

SP1 

SP2 
SP3 
SP4 

SP5 

Š 1200 

Š 1070 
Š 880 
Š 700 

Š 500 

5200 
6200 
5500 
1900 
5200 
5500 
5200 
6200 
5500 
5200 
6200 
1900 

1,610 
1,920 
1,703 
0,616 
1,436 
1,249 
0,939 
1,120 
0,993 
0,671 
0,800 
0,257 

108 
58 
37 
2 

80 
1 

16 
8 
8 

152 
60 
2 
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Stropní panely Filigrán – tl. 60 mm      š   x   d 

F1 
F2 
F3 
F4 

300 x 4300 
300 x 5300 

1500 x 6200 
1550 x 6200 

0,194 
0,239 
1,395 
1,442 

24 
16 
8 
8 

Balkonové dílce tl. 160 mm + izola�ní 
dílce HALFEN HIT 

š x d 

B1 1500 x 6200 3,571 8 

Zálivková sm�s 
Na zalití mezi prefabrikovaným sloupem a kalichovou patkou bude pot�eba celkem 3,328 m3

zálivkové sm�si. Bude použita expanzní cementová sm�s Baumit Fillbeton na zálivky 
Železobetonových konstrukcí.  
Spot�eba  cca 1,9 kg suché sm�si/1 l �erstvé malty 
Balení   25 kg pytel, 54 pytl�/pal.=1350 kg 
Spot�eba vody  5,0 – 5,5 l vody/25 kg suché sm�si 
Pot�eba sm�si  3,328m3 � 3328 l � 6323,2 kg � 253 pytl� suché sm�si 
Pot�eba vody  1392 l 

Do spár mezi stropními panely bude použita beton pevnosti C16 / 20, konzistence S3. Sm�s 
bude dovážena z betonárny ZAPA beton a.s. vzdálené 3 km od stavby. 
Balení      pytel 40 kg, 35 pytl�/pal.= 1400 kg 
Vydatnost      20 l �erstvého betonu/pytel 
Celková plocha stropních panel�  2790,72 m2

Spot�eba zálivkového betonu do spár 4,7 l/m2

Pot�eba     594 l � 30 pytl� suché sm�si 

Spojovací materiál ŽB prefabrikovaných dílc� bude použit Baumit B30. 

Nadbetonávka prefabrikovaných filigránových panel� bude provedena z betonu t�ídy C16/20.  
Sm�s bude dovážena z betonárny ZAPA beton a.s. vzdálené 3 km od stavby. Bude pot�eba 
celkem 21,75 m3 betonu.  

KARI sí� 100/100/6 mm, 2 x 3 m pro armování filigránových desek. Celková plocha 
filigránových desek je 217,5 m2 � 37 ks 

Ochranné zábradlí:  ocelové sloupky VEPE - 210 ks 
   d�ev�né desky 150 x 30 x 5000 mm - 268 Ks 
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Jako podp�ry filigránových desek a balkonových desek budou použity stojky PERI 
MULTIPROP s trojnožkou a hlavou, které p�enášejí nosníky GT 24. K podep�ení ve všech 
podlažích bude zapot�ebí: Nosník GT 24, l= 2,7 m � 64 ks 

Nosník GT 24, l= 3,3 m � 96 ks 
Stojka PEP 30G300 � 665 ks 
Univerzální trojnožka � 240 ks 
K�ížová hlava s klapkou 20/24 � 240 ks 
P�ímá hlava s klapkou 24S � 160 ks 

Pásová ocel k p�iva�ení jednotlivých dílc� prefabrikovaného skeletu 50 x 75 x 10 mm 
Základové trámy 23 � 46 ks 
Ztužující st�ny 11 � 66 ks 
Schodiš�ové stupn� 12 � 46 ks 

Spáry mezi ztužujícími st�nami a sloupy, schodiš�ovými rameny budou vypln�ny 
jednosložkovou polyuretanou p�nou Den Braven MEGA 70. Pistolová dóza 870 ml. 

Schodiš�ové pryžové pásy HALFEN pro osazení schodišt�: 
HALFEN HTF-120, tl. 10 mm  23 ks 
HALFEN HTF-B 145/80, tl. 15 mm  1 ks 

2.2 Doprava materiálu 
Primární doprava 
Prefabrikáty budou vyrobeny ve firm� TOPOS PREFA Tova�ov s.r.o., firma je vzdálena od 
stavby 28,4 km. Doprava na stavbu bude realizována pomocí nízkoložných podvalník�
Goldhofer STN-L3 Bau. Všechny prefabrikované prvky budou na stavbu p�epraveny v takové 
poloze v jaké budou montovány, výjimkou jsou st�ny a sloupy. Prefabrikáty se musí 
p�epravovat na náv�se co nejefektivn�ji, kv�li nosnosti náv�su. Vozidlo bylo zvoleno na 
základ� nejt�žšího a nejdelšího p�epravovaného prvku. Jedná se o prvek St1 st�nu o hmotnosti 
8,482 t a pr�vlak P4 o délce ložné plochy 6,2 m. Prvky nebudou vy�nívat p�es ložnou plochu 
náv�su. Podrobné technické parametry vozidel jsou podrobn� uvedeny v kapitole  A.8 Návrh 
hlavních stavebních stroj� a mechanizm�. 
Prefabrikáty budou dopraveny na staveništ� 3 dny p�ed montáží konstrukce, aby v p�ípad�
špatné dodávky nevznikly �asové prodlevy. Prefabrikáty budou zajišt�ny v p�ti návozech pro 
jeden polyfunk�ní objekt. Jednotlivé návozy obsahují prvky pro montáž dvou podlaží. Tyto 
návozy umožní co nejefektivn�jší montáž pomocí autoje�ábu.  Doprava dopl�ujícího a 
drobného materiálu bude zajišt�na automobilem typu VW Transporter kombi 2,0 l TSI.
Rozmíst�ní prefabrikátu je zobrazeno v p�íloze B.4.4 Detail skládky prefabrikátu SO 02, B.4.5 
Detail skládky prefabrikátu SO 03. Prefabrikáty budou nakládány na dopravní prost�edky 
výrobcem. Nakládku i vykládku budou provád�t proškolení vaza�i tak aby neporušili 
bezpe�nost práce. Dílce se budou ukládat na d�ev�né podložky vzdálené max. 600 mm od 
okraje. Panely lze opírat až do sklonu 15° od svislice. Dílce budou svázány a zajišt�ny v obou 
sm�rech p�íchytným za�ízením proti pohybu. Maximální rychlost je 60 km/h.
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Doprava zálivkové suché sm�si, podkladky a drobného materiálu bude zajišt�n Nákladní 
automobilem Scania P310 6x4 HR s hydraulickou rukou Haib XS 166 B-2 Duo. Pytle budou 
na paletách zabalené ochranou folií. Beton bude na místo dopraven pomocí autodomícháva�e 
Schwing Basic line AM 10C.

Sekundární doprava 
Prvky budou složeny z automobilu na skládku pomocí p�ipraveného autoje�ábu Liebherr  LTM 
1090/2. Osazení do konstrukce zajistí také autoje�áb Liebherr LTM 1090/2. Autoje�áb bude 
opat�en vahadlem, dvojicí podvle�ených pás� a samosvornými klešt�mi. Bude použito 
konkrétního úvazu dle druhu prvku, který bude stanoven výrobcem. Zálivková sm�s bude na 
skládku složena pomocí hydraulické ruky na automobilu. Beton bude dopraven na místo 
uložení pomocí badie 1091S.10. Manipulace s drobným a spojovacím materiálem bude 
provád�na ru�n�. Hotová zálivková sm�s bude dopravována kole�ky.  

Obr.6.2 Manipulace panel� Spiroll pomocí samosvorných kleští 

2.3 Skladování materiálu 
Prefabrikované dílce se budou ukládat na p�edem vyhrazené místo dle p�ílohy B.4.1 Za�ízení 
staveništ� – Prefabrikovaný skelet SO 02. Skladovací plocha na staveništi musí být upravená 
(zpevn�ná, rovná a odvodn�ná). Plochy, ur�ené ke skladování jsou umíst�né v dosahu 
autoje�ábu a nadimenzované na pot�ebné množství prvk� (nevylu�uje se montáž p�ímo z 
dopravního prost�edku). Na skládku budou umis�ovány dílce tak, aby se p�i montáži nemusely 
p�erovnávat a tak aby mezi jednotlivými dílci byl prostor pro manipulaci – pr�jezdná ší�ka 
minimáln� 1,2 m, pr�chozí ší�ka 0,75 m a nepr�chozí 0,3 m. Mezi prvky, budou vkládány 
podklady min. 100 mm. Povolená skladovací výška �iní 1,8 m, doporu�ená 1,5 m. Prvky budou 
ukládány na d�ev�ný podklad 100 x 100 mm v místech záv�sných kotev. Stropní panely Spiroll 
budou na sebe skládány maximáln� p�t na sebe a budou proloženy d�ev�ným podkladem 1/10 
délky panelu od okraje. Prefabrikované st�ny budou na sob� v po�tu maximáln� �ty� kus�. Je 
t�eba mít ložný plán p�i vývozu z panelárny. Každý dílec bude z panelárny viditeln� ozna�en 
identifika�ním štítkem.  
Výztuž bude skladovaná na staveništní skládce. Bude položená na d�ev�né proklady 
minimálních rozm�r� 80 x 80 mm. Rozte� tak, aby se ocel neležela na zemi.  Spojovací a 
dopl�kový materiál bude uskladn�n v uzamykatelném skladu viz p�íloha B.4.1 Za�ízení 
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staveništ� – Prefabrikovaný skelet. Detail skládky prefabrikátu je znázorn�n v p�íloze B.4.4 
Detail skládky prefabrikát� SO 02.

3. P�IPRAVENOST STAVENI�T�, P�EVZETÍ A  
P�IPRAVENOST PRACOVIŠT�
3.1 P�ipravenost staveništ�

Za�ízení staveništ� se p�ebírá z II. Technologické etapy – Pilotáž. Staveništ� je oploceno 
mobilním oplocením do výšky 2m typu STANDARD opat�eno výstražnými zna�kami výjezd 
vozidel ze stavby a nebezpe�í úrazu a opat�enu uzamykatelnou bránou. Staveništ� je vybaveno 
obytnými kontejnery, WC kontejnery, mobilním WC, plochy pro skládky materiálu, parkovišt�
pro stavební stroje, osv�tlení staveništ�, p�ípojky pro odb�r vody, elektrické energie a 
kanalizace. Viz p�íloha B.4.1 Za�ízení staveništ�- ŽB Prefabrikovaný skelet.  

3.2 P�evzetí a p�ipravenost pracovišt�
Generální dodavatel p�edá subdodavateli staveništ� p�ed zahájení montáže nosného skeletu za 
p�ítomnosti pov��ených osob obou stran a p�edání bude zaznamenáno zápisem do stavebního 
deníku. 
Subdodavatel provede kontrolu montážní roviny základových konstrukcí. Pro montáž nosného 
skeletu vrchní stavby musí být dokon�eny veškeré p�ípravné práce, zemní práce a základové 
konstrukce. Je nutné o�išt�ní povrchu p�ed realizací skeletové konstrukce. Je p�edána plá�, 
která je zpevn�na stávající št�rkodrtí s minimální pevností 45 MPa. Minimální dosažená 
pevnost betonu v tlaku na základech musí být 70%. Subdodavatel si p�evezme kopii protokolu 
o zam��ení skute�ného provedení základových konstrukcí, v�. zakreslení p�ípadných odchylek, 
dále se p�ebírá pevný výškový bod a sm�rové body v�etn� udání jejich hodnot ve výškopisu a 
polohopisu. 
Ze za�ízení staveništ� se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu. Kontrolují 
se a p�ebírají se p�edevším p�íjezdová komunikace, skladovací plochy, uzamykatelné sklady, 
odb�rné místo elektrické energie, vyty�ení inženýrských sítí, šatny a hygienické zázemí. 
P�edání staveništ� je zaprotokolováno do stavebního deníku a �ádn� podepsáno ob�ma 
smluvními stranami za p�ítomnosti technického dozoru investora, statika a subdodavatele, který 
staveništ� p�ebírá. Se staveništ�m budou také p�edány veškeré platné a odsouhlasené 
dokumenty nezbytné k �ádnému zhotovení stavby. Pracovníci budou p�edem seznámeni s 
technologií provád�ní a se zásadami bezpe�nosti práce.  

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Pov�trnostní podmínky 

Montáž prefabrikovaného skeletu se p�edpokládá od poloviny dubna do konce �ervence. 
Teplota prost�edí by nem�la, klesnou pod -10°C, optimální teplota je +5°C do +30°C. M��ení 
teploty bude probíhat v pr�b�hu každého pracovního dne. Pokud klesne teplota pod +5°C, je 
zapot�ebí provést opat�ení p�i provád�ní zálivky a stykovacích malt a to oh�ívání zám�sové 
vody. Práce ve výškách budou p�i t�chto teplotách p�erušeny a nebudou probíhat za vytrvalého 
dešt�, bou�ky, sn�žení, námraze �i snížené viditelnosti, tj. viditelnost na vzdálenost menší než 
30 m. Rychlost v�tru nesmí p�esáhnout 8 m/s p�i pracích na zav�šených pracovních plošinách, 
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pojízdném lešení, žeb�ících nad 5 m výšky práce a p�i záv�su na lan� u polohovacích systém�. 
P�ekro�í-li rychlost v�tru 11 m/s budou veškeré práce ve výškách zastaveny, tj. výšky v�tší jak 
5 m. 

4.2 Vybavenost staveništ�
Na staveništ� je využíván stávající sjezd z dlažebních kostek p�ístupný z ulice Litovelská. P�ed 
zahájením prací bude na staveništi vyhrazen prostor pro uložení materiálu. Komunikace bude 
zpevn�lá a odvodn�ná. Bude provedena kontrola funk�nosti rozvodu elektrické energie, která 
bude �e�ena pomocí rozvodných sk�íní. Dále jsou na staveništ� p�ivedeny p�ípojky kanalizace 
a vodovodu. P�i vykládce materiálu bude provoz na komunikaci omezen a bude �ízen pov��enou 
osobou. Na staveništi budou z�ízeny vrátnice, dva uzamykatelné sklady, bu�ky pro hygienu 
pracovník�, které budou vybaveny sociálním vybavením a p�ívodem pitné vody a elekt�iny. Na 
staveništi se nachází kontejnery na odpad, prostor pro míchací centrum napojená na zdroj vody 
a elekt�iny a prostor pro parkování stavebních stroj�. Celé staveništ� je oploceno mobilním 
oplocení do výšky 2 m s uzamykatelnou bránou, která je opat�ena výstražnými zna�kami výjezd 
vozidel ze stavby a zákaz vstupu nepovoleným osobám. Rozebíratelné mobilním oplocením 
bude odd�lena stavba od komunikace vedoucí ke stávajícímu objektu „SILO TOWER“ tak, aby 
byl umožn�n p�ístup do objektu. viz. p�íloha B4.1 Za�ízení staveništ�- Prefabrikovaný skelet 
SO 02. U vjezdu na parcelu bude umíst�na cedule s informacemi o stavb� a zhotoviteli. 

4.3 Instruktáž pracovník�
Pracovníci budou p�ed zahájením prací �ádn� proškoleni o p�ípravných a montážních prací, 
manipulace s materiálem, nakládání s odpady a pou�eni o bezpe�nosti práce. Pracovník 
obsluhující pracovní p�ístroj musí být informován o správném zacházení s ním. Pracovníci 
budou nosit vhodný pracovní od�v s pevnou pracovní obuví. Pracovníci budou používat 
reflexní vestu, p�edepsané helmy, rukavice, svá�e�skou kuklu a upínací postroje p�i pohybu ve 
výškách. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku a záznam o školení. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
P�i provád�ní Technologické etapy- Montáž prefabrikovaného skeletu bude pracovat 1 �eta. 
	eta bude �ádn� proškolena a bude mít p�íslušné kvalifikace k provád�ní montážních prací. 
Obsluhu stroj� budou provád�t pouze osoby s povolením a s platnými pr�kazy pro dané 
za�ízení. 

• 1 x vedoucí �ety – vaza� - vaza�ský pr�kaz, praxe min. 10 let v oboru 
-�ídí práce, odpovídá za provedení, ur�uje postup montáže 
dle montážního plánu, zp�sob zav�šování, kontroluje 
svislost, jakost svar�, zálivek, zodpovídá za bezpe�nost 
p�i práci 

• 2 x montážní pracovník - vaza�ský pr�kaz, praxe min 5 let v montážních pracích 
- osazují prvky, rozm��ují jejich polohu, osazují 
zálivkovou výztuž, provád�jí zálivky, zabezpe�ují 
konstrukci montážními p�ípravky 

• 1 x vaza�   - platné vaza�ské zkoušky, ovládat dorozumívací znamení 
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- �vybírá a zav�šuje dílce na záv�s je�ábu, vyrábí zálivkový 
beton 

• 1 x  geodet   - min. st�edoškolské vzd�lání s maturitou v oboru  
    geodézie, 5 let praxe 

• 1 x obsluha autoje�ábu - �idi�ský pr�kaz skupiny C, je�ábnický pr�kaz 
- obsluhuje montážní mechanismus v�etn� b�žné údržby, 
musí dbát na správné montážní postupy 

• 2 x svá�e�i   - platný svá�e�ský pr�kaz a platné svá�e�ské zkoušky 
- zodpovídají za kvalitní provedení svar�, které provád�j 

• 1 x betoná�   - �idi�ský pr�kaz skupiny C, strojní a vaza�ský pr�kaz, 
    vyu�en v oboru stavebnictví 

• 1 x pomocný d�lník geodeta 
• 2 x pomocný d�lník pro práce s betonáží a obsluha míchacího centra- proškolen 

Výkop pro základové trámy 
• 1 x obsluha rypadla  - strojní pr�kaz 

• 1 x �idi�   - �idi�ský pr�kaz skupiny C 

6. STROJE, NÁ�ADÍ A PRACOVNÍ POM�CKY 
6.1 Stroje  

Podrobný popis a specifikace jednotlivých stroj� je uveden v kapitole A.8 Návrh hlavních 
stavebních stroj� a mechanizm�.
Autoje�áb Liebherr LTM 1090/2: max. nosnost: 90 t / 3m. 
Rypadlo naklada� Caterpillar 428D Komatsu WB 93 R: max. hloubka bagrování: 5,89 m. 
Nákladní automobil Tatra T815. 
Taha� IVECO AS 440S56 TZ/P-HM s podvalníkem Goldhofer STN-L3 Bau: max. nosnost 
40,2 t. 
Nákladní automobil Scania P310 6x4 HR s hydraulickou rukou HAIB XS 166 B-2Duo: max. 
nosnost 8,8 t / 3,1 m. 
Kloubová plošina UP Right AB 46RT: max. pracovní výška 16 m.
Stavební mícha�ka SM 185S: p�íkon 1 000 W. 
Autodomícháva� Schwin Basic LINE AM 10C: jmenovitý objem 10 m3. 
Stroje musí být v dobrém stavu, aby nedošlo p�i jejich používání k ohrožení bezpe�nosti práce. 
Užívat se mohou pouze dle technických list�. 

6.2 Pracovní ná�adí a pom�cky 
Podrobný popis a specifikace jednotlivých ná�adí je uveden v kapitole A.8 Návrh hlavních 
stavebních stroj� a mechanizm�.
P�i této etap� bude využíváno t�chto ná�adí a pom�cek: 

- Nivela�ní p�ístroj Runner 24 + stativ CTP104 + nivela�ní la� 4 m s libelou. 
- P�íklepová vrta�ka Milwaukee T-TEC 201: p�íkon 750W 
- Svá�e�ka GAMA Omicron 1550: p�íkon 4,7 kVA 
- Úhlová bruska DC 230: p�íkon 2 500 W 
- Vibra�ní lišta Enar QZE: p�íkon 100 W 
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- Badie na beton 1091S.10: objem 750 l 
Další lopaty, kole�ka, zednická lžíce, kbelíky, momentové klešt�, kladivo, gumová palice, 
truhlá�ské sv�rky, ocelové pásmo, hadicová vodováha, olovnice, vážní la�, provázek, metr a 
st�rky.  
Pom�cky pro montážní práce budou zna�kovací spreje, záv�sná lana délky 20 m, d�ev�né klíny, 
montážní žeb�ík, montážní kozy, d�ev�né fošny, ocelové trny Ø 20 mm, ocelové distan�ní 
desti�ky 50 x 50 x 5 mm. Pro zav�šování prvk� a manipulaci s nimi musí být k dispozici záv�sy 
pro sloupy, pr�vlaky, prvky a pro schodiš�ové rameno. 
P�i práci musí mít �eta k dispozici výkresy skladby montované konstrukce, výkresy montážních 
styk� a montážní deník. 

6.3 Pom�cky BOZP 
Každý pracovník na stavb� musí být vybaven dle požadavk� BOZP ochrannými pom�ckami. 
Mezi tyto pom�cky pat�í ochranná p�ilba, reflexní vesta, p�edepsaný od�v tj. kalhoty a vesta 
s dlouhým rukávem, pracovní rukavice, svá�e�ské rukavice, ochranné brýle, svá�e�skou kuklu, 
kotníková obuv s pevnou podrážkou a vyztuženou špi�kou, zajišt�ní p�i práci ve výškách. 

7. PRACOVNÍ POSTUP  
Montáž železobetonového skeletu bude probíhat z více pozic, detailn�ji �ešeno v p�íloze B.4.3 
Schéma polohy je�ábu montáže prefabrikovaného skeletu, B.4.1 Za�ízení staveništ� – 
Prefabrikovaný skelet SO 02 a v p�íloze B.7 Schéma výstavby. 
Sled montážních prací zahrnuje: montáž sloup�, základových trám� a st�n, pr�vlak�, 

ztužidel a vým�n, montáž schodiš�ových blok�, stropních 
panel�, dále montáž sp�ažených stropních desek filigrán a 
montáž balkonových dílc�. 

7.1 Montáž sloup�
Pro zahájení montáže prvního podlaží jsou p�ipravené kalichové patky. Doprava sloup� ze 
skládky na místo montáže bude provád�na je�ábem. P�i montáži sloup� bude v�nována 
pozornost BOZP. Nejprve se provede vytý�ení polohy sloup�, popsání os sprejem a kontrola 
výškové úrovn� nivela�ním p�ístrojem s ohledem na nejvyšší místo. Vyrovnávací výška 
p�esahující 35 mm, musí být provedena pomocí betonu stejné t�ídy, jako je sloup C35/45.  
Hloubka kalichu je 800 mm. Dno kalichu musí mít o�išt�ný povrch od ne�istot. Dno kalichu se 
�ádn� navlh�í vodou. Do místa st�edu se vloží distan�ní podložky 50x50x5 mm k výškovému 
vyrovnání paty sloupu. Poté naneseme na navlh�ený podklad požadované cementové lože 
z Baumit Filbeton.  
Nejprve budou osazeny rohové sloupy a podle nich za pomoci provázku budou osazeny zbylé 
sloupy. Na skládce se sloup o�istí, zkontroluje kompletnost a vyzna�í se na obou koncích osy 
sloup� ze všech stran. Do montážního otvoru v horní �ásti sloupu se zapne záv�s pro montáž. 
Prvek se zvedne do cca 400 mm výšky, zkontroluje se a vy�ká se, až se sloup ustálí. Dále se 
prvek dopraví nad místo osazení, ustáli se za pomocí 2 montážník�. Sloup se zvolna spustí do 
maltového lože. Sloup má z d�vod� lepší p�ilnavosti speciáln� upravení povrch pomocí 
výstupk� nopové fólie. V horní �ásti je opat�en vy�nívající výztuží, pro styky se základovými 
prahy a st�nami má zabudované kotevní ocelové desti�ky a uzem�ovacími body. Pomocí klín�



Technologický p�edpis – Prefabrikovaný ŽB skelet 

126 

z tvrdého d�eva �i ocelových pá�idel se provede p�esné osazení sloupu do kalichu. Zkontroluje 
se svislost a výškové osazení. Sloupy se do kalichu kotví pomocí zálivky z expanzní cementová 
sm�s Baumit Fillbeton. Zálivka se provádí vždy po osazení všech sloup� v daný den. Poté se 
provede kontrola teodolitem a vodováhou. Odpojení záv�su a odšroubování manipula�ních ok 
bude provedeno z montážní plošiny UP RIGHT AB 46RT Po dosažení 70% pevnosti zálivkové 
malty se d�ev�né klíny odstraní a místo se doplní maltou. Technologická pauza p�ed osazením 
dalších prefabrikovaných dílc� bude 3 dny. 

  
Obr.6.3 Styk sloup� HALFEN HCC 

Obr.6.4 Úprava sloup�
P�i realizaci dalšího nadzemního podlaží bude stykování realizováno spojem sloup – pr�vlak – 
sloup pomocí botky HALFEN HCC. Jedná se o pr�b�žné pr�vlaky s vynechanými otvory pro 
vy�nívající trny HAB z hlavy spodního sloupu se šroubovým p�ipojením. Botky sloup� jsou 
zabetonovány v pat� horního sloupu. Do vynechaných otvoru se osadí ocelové trny spodního 
sloupu. Otvory v pr�vlaku se zalijí cementovou maltou. Botky horního sloupu se nasadí na 
kotevní trny HAB a vzájemné se spojí pomocí matic. Trny a botky musí být bez ne�istot a bez 
odpadávající rzi. Sloup druhého nadzemního podlaží se osadí do p�edem p�ipraveného 
maltového lože tl. 10 mm. Po nasazení horního sloupu na trny a provedení spojení pomocí matic 
se provede kontrola vodováhou a teodolitem. V posledním kroku se zbývající mezery vyplní 
zálivkovou maltou. 

7.2 Montáž základových trám� a st�n 
P�ed zahájením montáže základových trámu budou provedeny výkopové práce v místech 
budoucího osazení trám� dle projektové dokumentace. Vyt�žená zemina je nakládána pomocí 
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rypadlo-naklada�e CATERPILLAR 428D Komatsu WB 93R na 6x6 t�ístranný skláp�� TATRA 
T815, který zeminu odveze na skládku. Skládka je vzdálená od staveništ� 7,2 km. 
Provede se kontrola založení kapes pro uložení trám�, kontrola výšky nivela�ním p�ístrojem a 
kontrola kotevních želez ve sloupu, na které se p�iva�í základový trám nebo st�na. Provede se 
o�išt�ní ložné spáry, její d�kladné navlh�ení, osazení ocelových distan�ních podložek 20/20/5  
mm do cementové malty, kontrola výšky nivela�ním p�ístrojem. V místech uložení na sty�né 
ploše s kalichem se provede maltové lože z cementové malty s p�evýšením p�es dilata�ní 
podložku. Nejd�íve osadit trámy rohové, podle nichž se osazují do š��ry ostatní prvky. Vaza�
zapne záv�s trámu nebo st�n a po nadzvednutí a ustálení zkontroluje prvek. Prvek se dopraví 
je�ábem nad místo osazení a po ustálení prvky za pomoci dvou montážník� se osadí do správné 
polohy. P�esné osazení se provede pomocí klínk� z tvrdého d�eva nebo ocelovým pá�idlem. 
Zkontroluje se správnost osazení pomocí vodováhy. P�ed odepnutím trámu nebo st�ny ze 
záv�su je�ábu svá�e� p�iva�í trám nebo st�nu pomocí pásové oceli koutovým svarem k plotn�
zabudované ve sloupu. St�nu bude p�iva�ena 3x na každé stran� a vy�išt�na spára mezi sloupem 
a st�nou bude vypln�na PUR p�nou. Poté se opakuje p�em��ení rovinnosti a geometrie. 

Obr.6.5 Osazení základového trámu 

7.3 Montáž pr�vlak�  
Pr�vlaky je t�eba osazovat nejd�íve za 24 hodin po osazení sloup� z d�vodu zatvrdnutí 
maltového lože pod sloupy. Pr�vlaky budou osazovány na vy�nívající výztuž ze sloupu. P�i 
osazení pr�vlak� na vy�nívající výztuž musí je�ábník použít mikrozdvihu. U vyšších pater je 
kolem obvodu objektu osazeno zábradlí.  
Na všech sloupech bude vynesen váhorys pro kontrolu výšky uložení pr�vlak�. Pokud bude 
pot�eba vyrovnání nadbetonováním sloupu, použije se beton o stejné t�íd� jako beton pr�vlak�. 
Plocha pr�vlak�, plocha sloupu a vy�nívající výztuž bude o�išt�na od všech ne�istot. Na 
navlh�enou hlavu sloupu se nanese maltové lože o tl. 10 mm. Vaza�i zav�sí pr�vlak do 
manipula�ních ok pomocí dvouramenného vázacího �et�zu a provedou kontrolu zav�šení. 
Prvek se zvedne nad terén a nechá se ustálit. Prvek se dopraví 300 mm nad montážní místo a 
nechá se ustálit. Za pomoci dvou montážník�, kte�í pr�vlak sm��ují tak, aby otvory v prvku po 
spušt�ní byly navle�eny na vy�nívající výztuž sloupu. Montáž bude probíhat z montážního 
žeb�íku s plošinou. P�i montáži se kontroluje horizontální a vertikální odchylky. Po kontrole se 
vyv�sí �et�z a provede se zalití otvoru s trny zálivkovou sm�sí. Tímto zp�sobem se osadí 
všechny pr�vlaky. 
Styk mezi pr�vlaky v poli se provádí sva�ováním hlavní výztuže a zálivka spoje. Pr�vlaky v poli 
budou v míst� styku podep�eny stojkami PERI MULTIPROP. Tento styk se provede pomocí 
ocelové desti�ky. Prostor mezi pr�vlaky bude vypln�n cementovou maltou. 
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Obr.6.6  Styk pr�vlak-pr�vlak 

7.4 Montáž ztužidel a vým�n 
Po osazení pr�vlak� a kontrole rovinnosti a geometrie se provede osazení ztužidel a stropních 
vým�n. Ztužidla a vým�ny budou osazovány na vy�nívající výztuž z pr�vlak�. Provede 
se kontrola výšky uložení ztužidel na pr�vlak a kontrola vy�nívající výztuže z pr�vlak�. Plocha 
pr�vlak�, ztužidel, vým�n a vy�nívající výztuže bude o�išt�na od všech ne�istot. Poté se navlh�í 
plocha pr�vlaku pro uložení ztužidla nebo vým�ny a nanese se maltové lože o tl. 10 mm. Na 
skladované ploše vaza�i zav�sí prvek a zkontrolují toto zav�šení. Prvek se nadzvedne nad zem 
a nechá se ustálit. Poté se dopraví nad místo montáže cca 300 mm a nechá se ustálit. Montáž 
provádí dva montážníci, kte�í prvek sm��ují nad vy�nívající výztuž. Montáž bude probíhat 
z montážního žeb�íku s plošinou. P�ed odepnutím ze záv�su se zkontrolují horizontální a 
vertikální odchylky. Po kontrole se vyv�sí �et�z a provede se zalití otvor� s trny zálivkovou 
sm�sí. Po vyv�šení se opakuje kontrola rovinnosti a geometrie. Tímto zp�sobem se osadí 
všechny ztužidla a stropní vým�ny dle projektové dokumentace. 

7.5 Montáž schodišt�
Schodišt� je navrženo jako t�íramenné. Nástupní a výstupní ramena jsou �ešena jako dvakrát 
zalomená a p�es ozuby vynášejí st�ední ramena a podestu. Nástupní a výstupní ramena jsou 
uložena do vynechaných kapes ve st�n� a na ozuby pr�vlak�. Základní tlouš�ka ramen �iní 170 
mm, v míst� podest 250 mm, výška ozub� je 120 mm.  
P�ed realizací schodišt� musí být zhotoven betonový základ pod prvním schodiš�ovým 
ramenem ze ztracených betonových tvarovek. Doprava schodiš�ových dílc� ze skládky na 
místo montáže bude realizována je�ábem. Provede se kontrola horizontálního a vertikálního 
založení. První rameno se na skládce o�istí od ne�istot a vaza�i spodní blok zav�sí do dvou 
nestejn� dlouhých záv�s�. Po ustálení prvku je�áb p�enese prvek nad místo montáže, kde bude 
uložen na p�ipravený podklad. O�išt�ný podklad se opat�í tlumícími pryžovými pásy HALFEN 
HTF-120 tl. 10 mm, který se zafixuje zadní samolepícím páskem. Provede se kontrola osazení 
a geometrie a provede se kotevní svár. Poté se osadí 3 rameno do otvoru ve st�n� a na ozub na 
pr�vlak stejným zp�sob jako první. Jako t�etí se osadí druhé rameno schodišt� na ozub spodního 
a horního ramene. Na horní ploše �el panel� jsou zabudovány ocelové desti�ky, které se pomocí 
p�íložek 50/10/150 mm p�iva�í k desti�kám zabudovaným v horní ploše schodiš�ových blok�
spodních. P�ed vyháknutím ze záv�su se provede vzájemné prova�ení všech t�í schodiš�ových 
ramen. V míst� styku jednotlivých prefabrikát� se na spodním líci v t�chto spárách provést 
vypln�ní pružným tmelem MEGA 70. Po dokon�ení montáže schodišt� se provede v prostoru 
schodišt� ochranné hrazení. 
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Obr. 6.7 Uložení schodišt� na pryžové pásy Halfen 

7.6 Montáž stropních panel� Spiroll 
Jedná se o p�edpjaté stropní dutinové panely Spiroll tl. 200 mm.  Jsou ukládány na ozuby 
pr�vlak�, ztužidel a vým�n. Nejprve se provede o�ist�ní a kontrola kompletnosti panel�, plochy 
ozubu. Kontaktní plochy pro uložení se navlh�í vodou a provede se maltové lože tl. 10 mm. 
P�ed osazováním panel� se rozm��í osy panel� a sprejem se vyzna�í. Vaza�i upevní panel 
pomocí samosvorných kleští a provedou kontrolu uvázání. Po zvednutí a ustálení panelu je�áb 
p�enese panel nad místo osazení. Je�ábník za pomoci mokrozdvihu uloží panel do lože. Musí 
se kontrolovat minimální délka uložení. Je t�eba dávat pozor na ozna�ení jednotlivých panel� a na 

jejich správné kladení. Krajní panely se vyklínují d�ev�nými klíny. Do spár není p�edepsáno 
vkládání výztuže. Provede se zalití spár panel� zálivkovou sm�sí. P�i postupné montáži panel�
probíhá i montáž ochranného zábradlí. Zábradlí se skládá ze sloupk� VEPE a d�ev�ných desek 
tl. 30 mm. Montáž zábradlí bude probíhat dle montážního postupu výrobce. Sloupky se osadí 
na pr�vlak a pevn� se dotáhnou klikou. Na tyto sloupky se ve 2 výškách osazují d�ev�né desky. 
Maximální rozp�tí mezi sloupky jsou 3 m. 
V míst� prostup� ve stropní konstrukci bude použito typových ocelových jednostranných 
vým�n STROPSYSEM pro uložení filigránových desek. 

Obr.6.8 Vým�na ve stropní konstrukci

7.7 Montáž stropních desek Filigrán 
Jedná se o stropní panely Filigrán tl. 60 mm a armovanou nadbetonávkou tl. 100 mm. Jsou 
ukládány na ozuby pr�vlak�, ztužidel a vým�n. Filigránové desky jsou podepírány stojkami 
PERI MULTIPROP a nosníky GT 24. Provede se armování kari sítí a dobetonování betonem 
C16/20. Rozmíst�ní Stojek PERI je podrobn� �ešeno v p�íloze B.4.6 Schéma podep�ení 
prefabrikovaných prvk�. P�i rozponu od 2,0 do 3,5 m je nutné filigránové desky provizorn�
podep�ít ve st�edu rozponu. P�i rozponech nad 3,5 m je t�eba desky nutné podep�ít ve t�etinách. 
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Pata stojek bude stát na roznášecí desce. Ve všech patrech musí být podep�ení liniové, stojky 
budou nad sebou. Nejprve se provede o�ist�ní a kontrola kompletnosti desek, plochy ozubu. 
Kontaktní plochy pro uložení se navlh�í vodou a provede se maltové lože tl. 10 mm. Vaza�i 
upevní desky pomocí �ty�ramenného vázacího �et�zu a provedou kontrolu uvázání. Po zvednutí 
a ustálení desky je�áb p�enese panel nad místo osazení. Filigránové desky se osadí stejn� jako 
panely Spiroll. Provede se kontrola uložení a panel se m�že vyv�sit.  
Poté probíhá vyvázání výztuže dle projektové dokumentace a následná kontrola vyvázání. 
Dobetonávka probíhá až po vyvázání výztuže s prefabrikovanými balkonovými panely. P�ed 
provád�ní nadbetonávky se deska navlh�í. Betonáž bude realizována pomocí badie na beton 
1091S.10. Z dodávky betonu bude odebrán vzorek, bude provedena kontrolní zkouška sednutím 
a vyrobena zkušení krychle. Výška nadbetonávky je 100 mm, která se kontroluje m��ící ty�í. 
Beton se bude hutnit vibra�ní lišta Enar QZE. Nadbetonávku je nutné chránit p�ed nep�íznivými 
vlivy po�así, tj. ošet�ování vlh�ením, zakrytí geotextilií a další. Stojky PERI lze odstranit až po 
dosažení p�edepsané pevnosti, tj. za b�žných podmínek po 28 dnech.  

7.8 Osazení balkonových panel�
Jedná se o Balkóny Stropsystem opat�ené izola�ními nosníky HALFEN HIT tl. 160 mm. 
Vyložení balkónu je 1500 mm. Balkony budou podep�eny stojkami PERI MULTIPROP a 
nosníky GT 24. Rozmíst�ní stojek je detailn� �ešeno v p�íloze B.7.Schéma výstavby. 
Vy�nívající výztuž z prefabrikovaného prvku bude navázána na výztuž Filigránových desek. 
Panely musí být �isté a bez ne�istot. Vaza�i zkontrolují kompletnost prvku, zav�sí panel a 
zkontroluje zav�šení. Po nadzvednutí a ustálení panelu p�enese je�áb panel nad montážní místo, 
kde dva montážníci osadí panel na p�ichystané bedn�ní. Poté bude provedeno vyvázání výztuže 
filigránových desek a izola�ního nosníku HALFEN HIT. Provede se kontrola rovinnosti a 
geometrie a poté m�že být provedeno zmonolitn�ní filigránových desek. Ve všech patrech 
budou stojky osazovány nad sebou. Stojky lze odstranit až po dosažení p�edepsané pevnosti 
balkonového panelu v nejvyšším pat�e, tj. za b�žných podmínek po 28 dnech. 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Problematika je podrobn� zpracována v samostatné kapitole A.7 Kontrolní a zkušební plán – 
Prefabrikovaný skelet. U kontrol bude p�ítomen zástupce investora a budou provedené dle 
platných zákon�, vyhlášek, na�ízení vlády, 	SN EN A 	SN. Ze všech kontrol bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 

8.1 Vstupní kontrola 
• Kontrola kompletnosti a obsahu projektové dokumentace a ostatních dokument�. 
• Kontrola p�evzetí pracovišt�. 
• Kontrola p�edchozí �innosti, kontrola podklad� pro montáž skeletové konstrukce. 
• Kontrola prvk� prefabrikovaného skeletu a ostatního materiálu. Kontroluje se vzhled, 

rozm�ry, povrchová úprava, datum výroby, série, po�et, dodací listy, ozna�ení, série dle 
projektové dokumentace a kontrola zabudovaných montážních úchyt�. 

• Kontrola pracovník� a mechanizace. 

8.2 Meziopera�ní kontrola 
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• Kontrola klimatických podmínek- teploty pod bodem mrazu, silný vítr, déš�, špatná 
viditelnost. 

• Kontrola p�ipravenosti prvk�, tlouš�ka a kvalita maltového lože, �istota povrchu, 
navlh�ení podkladu, kompletnost prvku. 

• Kontrola zav�šení dílc�. 
• Kontrola podp�r dílc�, armování, betonování, ošet�ování, odstran�ní podp�r. 

• Kontrola postupu montáže dle technologického p�edpisu a projektové dokumentace. 
• Pr�b�žné kontroly správnosti provedení spoj�, svar�, zálivek. 
• Kontrola p�esnosti osazení prvk�, vodorovnost a svislost prvku a celková kvalita 

provedení. 

8.3 Výstupní kontrola 
• Kontrola celkového vzhledu a kompletnosti provedeného montovaného skeletu. 

Provede se kontrola prvk� jako celku vizuáln� a m��ením dle projektové dokumentace. 

• Kontrola geometrie 
• Kontrola zkušebního vzorku 

9. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI- BOZP 
Problematika je zpracována v samostatné kapitole A.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci. 
Zástupce zhotovitele vykonávající dozor nad dodržováním BOZP provede proškolení 
pracovník�, kte�í musí uvedené zásady dodržovat. 
O proškolení se provede zápis do stavebního deníku a listu o školení BOZP. Tyto dokumenty 
musejí být po celou dobu výstavby na staveništi. Zhotovitel je povinen vybavit všechny 
pracovníky ochrannými pom�ckami. V bu�ce pro stavbyvedoucího musí být po celou dobu 
výstavby k dispozici telefon pro p�ípadné zavolání záchranné služby, dále lékárni�ky první 
pomoci a seznam d�ležitých telefonních �ísel. Povinnosti a práva vedoucích pracovník� a 
d�lník� se �ídí dle platné legislativy uvedené níže. Její p�esné zn�ní a odkazy na aktualizace 
jsou dostupné online na stránkách Ministerstva vnitra 	eské Republiky na adrese 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu . 
P�i montáži prefabrikovaných prvk� hrozí nejvyšší riziko, kdy m�že dojít k pádu pracovníka �i 
materiálu z výšky. Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s technologickým 
postupem montáže prefabrikované skeletové konstrukce. Dále budou proškoleni o používání 
ochranných pom�cek, OOPP a dodržení bezpe�nosti p�i práci na staveništi. 
Zde jsou vedeny �ísla na�ízení vlády, která jsou pro naši stavbu d�ležitá: 

• NV �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích 

• NV �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV �. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví p�i práci 

• NV �. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�ný provoz a používání stroj�, 
technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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• Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se stanovují další požadavky na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a zajišt�ní bezpe�nosti ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

• NV �. 101/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích. 

• NV �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
• NV �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a 

zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 Sb. 
• NV �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících 

zákon�
• NV �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prost�edky 
• NV �. 495/2001 Sb., který stanovuje rozsah a podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a dezinfek�ních prost�edk�
• NV �. 201/2010 Sb., o zp�sobu evidencí úraz�, hlášení a zasílání záznamu o úraze. 

10. EKOLOGIE 
Popsáno v p�edcházejícím oddílu A3. Technologický p�edpis – Vrtané piloty. 

Tab.6.2: P�ehled vzniklých odpad�

Katalog. 
�íslo 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 

12 01 13 Odpady ze sva�ování O 

15 01 02 Plastové obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 02 03 Plasty  O 

17 04 07 Sm�sné kovy O 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 
Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpe�ný odpad 
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6.1 ZKRATKY 
TDI  Technický dozor investora 
SV  Stavbyvedoucí 
PR  Projektant 
M  Mistr 
S  Strojník 
G  Geodet 
V  Vaza�
SD  Stavební deník 
MD  Montážní deník 
TP  Technologický p�edpis 
PD  Projektová dokumentace 
DL  Dodací list 
TL  Technologický list 

6.2 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 
�SN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. 
�SN 72 1006 Kontrola zhutn�ní zemin a sypanin 
�SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 1: P�esnost 
osazení 
�SN 73 0212-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 1: Základní 
ustanovení 
�SN 73 0212-3 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 3: Pozemní 
stavební objekty 
�SN 73 0212-5 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 5: Kontrola 
p�esnosti stavebních dílc�
�SN 73 2480 Provád�ní a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
�SN 73 0420-1 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 1: Základní požadavky 
�SN 73 0420-2 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 2: Vyty�ovací odchylky 
�SN EN 12350-2 Zkoušení �erstvého betonu - �ást 2: Zkouška sednutím 
�SN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - �ást 1: Tvar, rozm�ry a jiné požadavky na 
zkušební t�lesa a formy 
�SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - �ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních t�les 
�SN EN 13670 Provád�ní betonových konstrukcí 
�SN EN 13369 Spole�ná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
�SN EN 13747+A2 Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro sp�ažené stropní 
systémy 
�SN EN 73 2480 Provád�ní a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
�SN EN 206-1 Beton - �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
�SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - �ást 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 
�SN EN 14610 Sva�ování a p�íbuzné procesy - Definice metod sva�ování kov�
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�SN EN 998-2 ED. 2 Specifikace malt pro zdivo - �ást 2: Malta pro zd�ní 
�SN EN 9692-1 Sva�ování a p�íbuzné procesy - Doporu�ení pro p�ípravu svarových spoj� - 
�ást 1: Sva�ování ocelí ru�n� obloukovým sva�ováním obalenou elektrodou, tavící se 
elektrodou v ochranném plynu, plamenovým sva�ováním, sva�ováním wolframovou elektrodou 
v ochranné atmosfé�e inertního plynu a sva�ováním svazkem paprsk�
�SN ISO 4305 Mobilní je�áby. Ur�ování stability 
�SN ISO 4306-1 Je�áby - Slovník - �ást 1: Všeobecn�
�SN ISO 4306-2 Je�áby - Názvosloví - �ást 2: Mobilní je�áby 
�SN ISO 12 480-1 Je�áby - Bezpe�né používání - �ást 1: Všeobecn�
�SN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpe�nostní kritéria a postup kontroly p�i používání 
Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích 
Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�
Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�
Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)  

�. 350/2012 sb. zm�na stavebního zákona a zm�na souvisejících zákon�
Zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých 
zákon�
Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Vyhláška �. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a 
seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) 
Vyhláška �. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška �. 62/2013 Sb., kterou se m�ní vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

6.3 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL A ZKOUŠEK 

VSTUPNÍ KONTROLA 
1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokument�

Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace, která je platná a odsouhlasena 
autorizovaným projektantem a investorem. Kontrolu provede jednorázov� stavbyvedoucí za 
p�ítomnost projektanta a technického dozoru investora. Kontroluje se správnost a úplnost 
montážní dokumentace a výpis prefabrikát� musí souhlasit s projektovou dokumentací. 
Výsledek kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 

2. P�evzetí pracovišt�
Kontroluje se zabezpe�ení staveništ� oplocením s uzamykatelnou bránou, jeho ozna�ení a 
staveništní komunikace. Dále se kontroluje p�íjezdové cesty na staveništ� a bezpe�ný vstup na 
stavbu. P�ed zahájením etapy se kontrolují p�ípadné nedod�lky z p�edchozích etap, které musí 
být odstran�ny. Kontrolují se také objekty za�ízení staveništ� sociální a administrativní bu�ky 
dle zprávy za�ízení staveništ�, napojení staveništ� na inženýrské sít�, umíst�ní výstražných 
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zna�ek. Kontrolu provede: technický dozor investora, stavbyvedoucí, mistr stavby a geodet. 
Výsledek bude zapsán do stavebního deníku. 

3. Kontrola skladování prvk�
Všechny prefabrikované prvky budou skladovány na zpevn�né a odvodn�né ploše viz p�íloha 
B.4.1, B.4.2 Za�ízení staveništ�- Prefabrikovaný skelet. Spád zpevn�lé plochy je 1,5%. Skládka 
je umíst�na v dosahu je�ábu. Prefabrikáty jsou skladovány tak aby nedošlo ke ztrát� stability, 
deformaci �i poškození. Na skládku budou umis�ovány dílce tak, aby se p�i montáži nemusely 
p�erovnávat a tak aby mezi jednotlivými dílci byl prostor pro manipulaci pr�chozí ší�ka 0,75 
m. Mezi prvky, budou vkládány podklady- d�ev�né hranoly 100 x 100 mm a min. 300 mm nad 
úrovní terénu. Povolená skladovací výška �iní 1,8 m, doporu�ená 1,5 m. Sloupy maximáln� ve 
t�ech �adách na sob�. Prvky budou skladovány v poloze zabudování mimo sloupy. Spojovací a 
dopl�kový materiál bude uskladn�n v uzamykatelném skladu. Kontrolu provede vizuáln� mistr. 
Z kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku a protokolu. 

4. Kontrola p�edchozích �inností 
Kontrolují se základové konstrukce, jejich geometrie, odchylky, polohové a výškové osazení, 
rovinnost a pevnost. Kontroluje se správné vytý�ení pilot, povolená odchylka polohy osazení 
kalichu od systémové osy max. ± 25 mm. Odchylka výškové polohy osazení kalichu max. 20 
mmDále se kontroluje po etap� provád�ní pilot zhutn�ní a odvodn�ní št�rkové vrstvy. Kontrolu 
provede geodet za p�ítomnosti technického dozoru investora a stavbyvedoucího. Výsledek bude 
zapsán do stavebního deníku a protokolu. 

5. Kontrola rozm��ení osazení prvku 
Kontrolují se odchylky rozm��ení os sloup� od os základových patek. Výšková odchylka a 
odchylka od os patek a sloup� je ± 10 mm. Kontrolu provede geodet za p�ítomnosti technického 
dozoru investora a stavbyvedoucího. Kontrola se provádí pokaždé u jednotlivých pater. 
Výsledek bude zapsán do stavebního deníku a protokolu. 

6. Kontrola materiálu 
Kontrola probíhá p�i každé dodávce materiálu na stavbu. Kontroluje se dodací list, po�et 
rozm�ry, vzhled, povrchová úprava, �istota, datum výroby, certifikace a dále zabudované 
kotvící a manipula�ní prvky. Prvky musí mít deklarovanou pevnost a nesmí být narušeny 
trhlinami, praskliny. Kontrolu provede mistr. Z kontroly bude zápis do stavebního deníku a 
protokolu. 

7. Kontrola mechanizace 
Kontroluje se technický stav stroj� a ná�adí. Musí být v takovém stavu, aby bylo možné 
provád�t p�edepsané práce. Kontroluje se funk�nost jednotlivých sou�ástí a pracovních 
nástroj�, použitelnost a záznamy o údržb� stroje, uložení na p�edepsané místo. Kontroluje se 
viditelné poškození stroje (nap�. únik kapalin). Stroje se budou udržovat v �istot�, dobrém stavu 
aby byli p�ipraveni k práci. Kontrolu provádí strojník s mistrem. Výsledek kontroly bude zapsán 
do stavebního deníku. 

8. Kontrola zvedacích mechanizm�
Provede se kontrola vázacích a manipula�ních prvk�. Jejich pevnost a provozuschopnost lan, 
hák�, záv�s� a ok. Dále t�ída protažení, p�ekroucení a odolnost. Kontroluje se dostate�ná 
únosnost nejt�žšího a nejvzdálen�jšího b�emene. Dále se provede kontrola revizí a osv�d�ení o 
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kontrole. Každý prvek bude ozna�en štítkem. Kontrolu provede strojník s mistrem. Výsledek 
kontroly bude zapsán do stavebního deníku. 

MEZIOPERA�NÍ KONTROLA 
9. Kontrola klimatických podmínek 

Každý den bude provedena kontrola klimatických podmínek a bude zapsána do stavebního a 
montážního deníku stavbyvedoucím, mistrem stavby. M��ení probíhá celkem t�ikrát. Bude 
m��ena teplota vzduchu ve stínu, rychlost v�tru, relativní vlhkost vzduchu a množství srážek. 
Práce nejsou povoleny pod -10 °C a nad +40°C. Práce musí být zastaveny p�i dešti, bou�ce, 
sn�žení �i snížení viditelnosti pod 30 m. Pokud teplota vzduchu klesne pod + 5°C betoná�ské 
práce a provád�ní zálivek budou zastaveny, jinak p�i zvláštních opat�eních jako je nap�. 
ošet�ování betonu, p�edeh�ívání kameniva, p�ísady. Prace stroj� nebudou probíhat, pokud bude 
p�da zvodn�lá, zmrzlá nebo pod sn�hovou pokrývkou. Práce ve výškách je nutné p�erušit, 
pokud rychlost v�tru p�esáhne 11 m/s. Práce na plošinách �i jiných konstrukcích je nutné 
zastavit p�i 8 m/s. 

10. Kontrola pracovník�
Pracovníci stavby musí být fyzicky a zdravotn� zp�sobilý k páci na stavb�. Na stavb� jim bude 
kontrolován pracovní od�v a obuv a používání osobních ochranných pracovních pom�cek, 
p�ípadn� další bezpe�nostní vybavení. Každý pracovník m�že být kdekoliv b�hem pracovní 
doby podroben dechové zkoušce na výskyt alkoholu. Pracovník�m bude kontrolováno p�ed 
nástupem výu�ní listy, certifikáty, �idi�ské, je�ábnické, svá�e�ské, vaza�ské a jiné pr�kazy. 
Pracovníci budou proškoleni a budou se �ídit pracovními postupy, BOZP, technologickými 
p�edpisy a technickými listy. Kontrolu provede mistr nebo stavbyvedoucí a bude proveden 
zápis do stavebního a montážního deníku. 

11. Kontrola prvk� a podkladu 
P�ed nanesením maltového lože se zkontrolují sty�né plochy, zda jsou o�išt�né, bez prachu a 
ne�istot. Kontrolují se také dílce na skládce p�ed zav�šením. Dále se kontroluje navlh�ení ploch, 
aby nedocházelo k odebírání zálivkové vody ze sm�si. Minimální tlouš�ka betonového lože je 
5 mm. Navržená tlouš�ka je 10 mm. Kontroluje se jeho pom�r složek a konzistence. U 
ocelových prvk� se kontrolují ne�istoty, odpadávající rez, prach a mastnota. Kontrolu provádí 
mistr s vaza�em u každého dílce. Z kontroly bude proveden zápis do stavebního a montážního 
deníku. 

12. Kontrola zav�šení prvk�
Po kontrole prvku se prvek zahákne do záv�su na je�áb a provede se kontrola zav�šení. Kontrolu 
provádí vaza� vizuáln�. Kontroluje se správnost, pevnost a limitní úhel zaháknutí dílce p�i 
zdvihu 300 mm nad zemí. Z kontroly bude proveden zápis do stavebního a montážního deníku. 

13. Kontrola postupu montáže 
Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí dle technologického p�edpisu a montážního plánu. 
Kontroluje správný postup montáže a sled jednotlivých operací. Bude proveden zápis do 
stavebního a montážního deníku. 

14. Kontrola podp�r 
P�ed osazením pr�vlak� a filigránových desek bude provedena kontrola podkladu pod stojkami. 
Podklad musí být stabilní a pevný. Dále se kontroluje rozmíst�ní, svislost a provedení montáže 
stojek dle technického listu výrobce a technické dokumentace. Mistr provede kontrolu 
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rozmíst�ní každé stojky, výšku a její osovou vzdálenost. Povolená odchylka ± 50 mm. 
Z kontroly bude proveden zápis do stavebního a montážního deníku. 

15. Kontrola osazení prvku 
Mistr provede kontrolu podle technologického p�edpisu a montážního plánu a provede zápis do 
stavebního a montážního deníku. Kontroluje správnost osazení, geometrie, povolené odchylky, 
rovinnost. 

Montáž sloupu 

P�ed osazením se zkontroluje dno kalichové patky, zda je bez ne�istot a navlh�ené. Po osazení 
sloupu do kalichové patky se kontroluje povolené odchylky ve svislém a vodorovném sm�ru, 
zajišt�ní polohy d�ev�nými klíny, kvality a konzistence zálivky. Maximální odchylka od osy 
sloupu ± h/200 mm, maximáln� 30 mm, od vodorovného a svislého sm�ru ± 10 mm.  
 Montáž základový trám� a st�n 

Po osazení prvk� dle projektové dokumentace se kontroluje provedení styk� a poloha prvku. 
Povolená odchylka ve svislém i vodorovném sm�ru je ± 10 mm. Rovinnost m��ená 
dvoumetrovou latí je ± 5 mm. 
 Montáž pr�vlak�, ztužidel a vým�n 

Prvky budou navle�eny na vy�nívající výztuž. Kontroluje správnost navle�ení na všechny 
ocelové trny vy�nívající na ozub nebo na hlavu sloupu. Kontrolují se odchylky ve vodorovném 
a svislém sm�ru, výškové osazení. Po zalití otvor� zálivkou se kontroluje vypln�ní otvoru. 
Maximální povolená odchylka hran op�rné plochy ± 12 mm, odchylka od osy ± 5 mm, 
vodorovná a svislá odchylka ± 5 mm a výšková odchylka ± 5 mm. 
 Montáž stropních panel� a schodišt�

Po osazení každého prvk� se kontroluje p�esné uložení a napojení prvk�. Minimální povolené 
uložení je 100 mm. Maximální povolená odchylka ve vodorovné rovin� uložení ± 12 mm, 
výšková odchylka ± 5 mm a odchylka od svislice ± 5 mm.  

16. Kontrola styku mezi jednotlivými prvky 
Kontrolu provede mistr, který kontroluje provedení styk� a osazení ložisek. Kontrolu typu 
svaru, jeho provedení a použitý materiál provede oprávn�ná osoba. Kontroluje se typ, požití a 
uložení ložisek ve stycích prvk�. Sva�ování se nesmí provád�t za dešt�, silného v�tru > 5,2 m/s, 
sn�žení, námrazy a teplotách pod -10°C. Svary budou opat�eny antikorozním nát�rem. Dále se 
kontroluje t�ída, množství a zhutn�ní zálivky. Zálivky se se mohou provád�t p�i teplot� pod 
+5°C pouze se zimním opat�ením. D�ev�né klíny se m�žou odstranit po 72 hodinách a prostor 
vyplnit zálivkou.  

17. Kontrola armování 
Kontrola provede stavbyvedoucí s vaza�em za p�ítomnosti technického dozoru investora dle 
projektové dokumentace. Výztuž musí být �istá bez ne�istot bez odpadávající rzi a bez mazu. 
Bude zkontrolováno správné vyvázání, krytí, sva�ení výztuže mezi filigránovými deskami a 
balkonovými panely. Kontroluje se kvality a typ stavu a použitá materiál ke sva�ení. Z kontroly 
bude proveden zápis do stavebního a montážního deníku. 

18. Kontrola betonování 
Kontrola objednávacího a dodacího listu, �as namíchání a �as dodání �erstvého betonu. Doba 
dodání �erstvého betonu by nem�la p�esáhnout 45 min p�i teplot� 5 – 25 °C. Z dodávky 
�erstvého betonu bude provedena zkouška sednutím kužele. Sednutí �erstvého betonu 
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konzistence S3 je 100 – 150 mm. Bude také odebrán vzorek pro destruktivní zkoušku na 
zkušebním t�lese 150 x 150 x 150 mm. Beton bude hutn�n vibra�ní latí Enar QZE. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí, mistr stavby za p�ítomnosti technického dozoru investora. Výsledek 
kontroly bude zapsán do stavebního a montážního deníku. 

19. Kontrola ošet�ení betonu 
Mistr stavby bude kontrolovat ošet�ování betonu, které je v závislosti na okolních podmínkách 
b�hem ošet�ování. Závisí na množství srážek, sn�žení, oslun�ní a rychlosti v�tru. Z kontroly 
bude proveden zápis do stavebního a montážního deníku.  

20. Kontrola odstran�ní podp�r  
Odstran�ní podp�r ur�í statik, za normálních klimatických podmínek lze stojky odstranit po 28 
dnech. U balkonových dílc� se �ídíme podle posledního nadzemního podlaží. Demontáž podp�r 
probíhá ze stran sm�rem ke st�edu. Kontrolu provádí mistr za p�ítomnosti statika. Z kontroly 
bude proveden zápis do stavebního a montážního deníku. 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 
21. Kontrola geometrie 

Stavbyvedoucí nebo mistr za p�ítomnosti technického dozoru investora provede kontrolu 
geometrie konstrukce. Kontrolují se povolené odchylky od projektové dokumentace a poloha 
jednotlivých prvk�. Povolené odchylky ± 30 mm od svislice a ± 25 mm od vodorovné roviny. 
Povolené sedání konstrukce jako celku je 60 mm. Z kontroly bude proveden zápis do stavebního 
a montážního deníku. 

22. Kontrola zkušebních t�les 
Bude provedena kontrola výsledk� destruktivních zkoušek na zkušebních vzorcích po 28 
dnech. Kontrolu provede akreditovaná laborato� nebo odborn� zp�sobilá firma za p�ítomnosti 
stavbyvedoucí, statika a technického dozoru investora. Výsledek bude zapsán do stavebního, 
montážního deníku a protokolu. 

23. Kontrola kompletnosti a celkového vzhledu 
Kontroluje se správné provedení p�ípadné viditelné poškození celého skeletu. Poškození 
konstrukce musí být odstran�no do termínu odstran�ní. Konstrukce se porovnává s projektovou 
dokumentací. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a provede se 
zápis do stavebního, montážního deníku a protokolu.  

   
  
   

   
  
  

  �
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�.
NÁZEV 

KONTROLY
POPIS KONTROLY ZDROJ

KONTROLU 
PROVEDE

ZP�SOB 
KONTROLY

�ETNOST VÝSLEDEK
VYHOV�L/ 

NEVYHOV�L

1
Kontrola PD a 
souvisejících 
dokument�

Úpnost, kompletnost, 
správnost, platnost PD, 
montážní dokumentace, 

TP, výkaz vým�r, SOD a 
související dokumenty

�SN 01 3420,               
Z. �. 183/2006 Sb., 
Z. �. 350/2012 Sb.,    
V. �. 62/2013 Sb.,      
V. �.268/2009 Sb.,      
NV �.381/2001 Sb.,     
NV �.383/2001 Sb.,    
NV �.591/2006 Sb.,                       

PD, TP

TDI              
SV                
PR

Vizuáln�
M��ením

Jednorázov� Zápis do SD

2
P�evzetí 

pracovišt�

Kontrola oplocení, 
ozna�ení, vstupu na 

staveništ�, dokon�ení 
p�edchozích �inností, 

NV �.591/2006 Sb.,  
V. �. 362/2005 Sb.,                

PD                          
TP

TDI              
SV                
PR                      
M

Vizuáln�
M��ením

Jednorázov� Zápis do SD

3
Kontrola 

skladování prvk�

Kontrola zpevn�ní a 
odvodn�ní skladovací 

plochy, kontrola proložek a 
zajišt�ní

NV �.591/2006 Sb., 
PD, TP

SV                        
M

Vizuáln�      
M��ením

Každá 
dodávka

Zápis do SD

4
Kontrola 

p�edchozích 
�inností

Kontrola provedení, svislé 
a vodorovné odchylky, 

kvalita základových patek a 
pilot

�SN 72 1006,    
�SN 73 0210-1, 
�SN EN 13670,   
�SN 730212-3

TDI                       
SV                     
G

Vizuáln�
M��ením

Jednorázov�
Protokol, 

Zápis do SD

5
Kontrola 
rozm��ení 

osazení prvk�

Kontrola rozm��ení osazení 
sloup�

�SN 73 2480,          
�SN 73 0420-1,2       

TDI                       
SV                     
G

Vizuáln�
M��ením

Po patrech
Protokol, 

Zápis do SD

6
Kontrola 
materiálu

Kontrola vzhledu, rozm�r�, 
povrchové úpravy, po�tu 

dílc�, �istota, datum 
výroby, výrobní odchylky

�SN 73 0212-5,       
�SN EN 13670,       
Z. �. 22/1997 Sb,           

PD, DL, TL

SV                        
M

Vizuáln�
M��ením

Každá 
dodávka

Protokol, 
Zápis do SD

7
Kontrola 

mechanizace
Kontrola technického 
stavu, servisní knížky

NV �.378/2001 Sb., 
�SN ISO 4305,     
�SN ISO 4306-1,2       

Technické listy       
PD

S                          
M

Vizuáln�
M��ením

Pr�b�žn� Zápis do SD

V
ST

U
PN

Í

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - SKELET
Tab. 7 KZP Skelet

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROV��IL

KONTROLU 
P�EVZAL

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:
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8

Kontrola 
vázacích a 

manipula�ních 
prvk�

Kontrola osv�d�ení, 
pevnosti, ozna�ení, 

protáhnutí, p�ekroucení

�SN ISO 12 480-1,           
�SN ISO 8792,              

PD, TP

S                           
M

Vizuáln� Pr�b�žn� Zápis do SD

9
Kontrola 

klimatických 
podmítek

Klimatické podmínky k 
montáži prefabrikovaného 

skeletu

NV �.591/2006 Sb., 
V. �. 362/2005 Sb.,     

TP
M

Vizuáln�
M��ením

Každý den
Zápis do SD a 

MD

10
Kontrola 

pracovník�
Zp�sobilost práce, alkohol, 

pracovní oble�ení

Z. �. 262/2006 Sb., 
NV �.591/2006 Sb., 
NV �. 495/2001 Sb.

SV                       
M

Vizuáln�
M��ením

Každý den
Zápis do SD a 

MD

11
Kontrola prvku a 

podkladu

Kontrola �istoty podkladu, 
navlh�ení stykových ploch, 

maltového lože

�SN 73 2480,           
�SN EN 13670

M                   
V

Vizuáln�
M��ením

Pr�b�žn�
Zápis do SD a 

MD

12
Kontrola 

zav�šení prvku
Kontrola zp�sobu zav�šení, 

úhel zav�šení
�SN 73 2480,           
�SN EN 13670

SV                         
V

Vizuáln� Pr�b�žn�
Zápis do SD a 

MD

13
Kontrola postupu 

montáže

Kontrola dodržování 
montážních postup� a 

zásad

�SN 73 2480,        
�SN EN 13670,        
�SN EN 13369,                              

TP, MD

SV                      
M

Vizuáln�
M��ením

Pr�b�žn�
Zápis do SD a 

MD

14 Kontrola podp�r
Stabilita, rovinnost, 
pevnost podkladu, 

rozmíst�ní a svislost podp�r

�SN EN 13747+A2,              
Technický list,                        

PD, TP

SV                           
M

Vizuáln�
M��ením

Každý prvek
Zápis do SD a 

MD

15
Kontrola osazení 

prvku

Kontrola p�esnosti osazení 
prvk� skeletu, jejich 
rovinnost a odchylky

�SN 73 2480,        
�SN 73 0210-1,        
�SN 73 0212-1,                                

PD, MD

M                           
G

Vizuáln�
M��ením

Pr�b�žn�
Zápis do SD a 

MD

16

Kontrola styk�
mezi 

jednotlivými 
prvky

Kontrola zálivkových 
beton�, ložisek, klín�, 
stykových malt, svar�

�SN 73 2480,        
�SN EN 13670,        
�SN EN 14610,                         
�SN EN 998-2ed.2,                
�SN EN 9692-1,                   

PD, TP, MD

SV                    
M

Vizuáln�      
M��ením

Pr�b�žn�
Zápis do SD a 

MD

17
Kontrola 
armování

Kontrola vyvázání, krytí, 
osazení výztuže u 

filigránových desek

�SN EN 13670,            
�SN EN 1992-1-1,        

PD, TP

TDI                  
SV                             
V

Vizuáln�
M��ením

Každý prvek
Zápis do SD a 

MD

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:
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datum:                        
podpis:
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datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:
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jméno:                    
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jméno:                    
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jméno:                    
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jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
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podpis:

jméno:                    
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podpis:

jméno:                    
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podpis:

jméno:                    
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podpis:
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podpis:
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datum:                        
podpis:
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18
Kontrola 

betonování

Kontrola dodacího listu, 
�as výroby a dodání, 

zp�sob dodání, zkouška 
sednutím, doba a kvalita 

vibrování

�SN EN 13670,                 
�SN EN 12350-2,       
�SN EN 12390-1,        

PD, TP

TDI                        
SV                              
M

Vizuáln�
M��ením

Každý prvek
Zápis do SD a 

MD

19
Kontrola ošet�ení 

betonu
Kontrola teploty, ošet�ení 

betonu

�SN EN 206-1,      
�SN EN 13670,        

PD, TP

SV                         
M

Vizuáln�      
M��ením

Každý prvek
Zápis do SD a 

MD

20
Kontrola 

odstran�ní 
podp�r

Kontrola pevnosti betonu, 
tuhost konstrukce, 

technologická pauza

�SN EN 206-1,      
�SN EN 13670,        

PD, TP

M                           
Statik

Vizuáln�
M��ením

Každý prvek
Zápis do SD a 

MD

21 Geometrie
Kontrola umíst�ní, 
rovinnost, svislost, 

odchylky, kontrola sedání

�SN 73 0210-1,           
�SN 73 0212-1,            
�SN 73 0212-3,           
�SN 73 2480,            
�SN EN 13670,                                       

PD

TDI                       
SV                     
M

Vizuáln�
M��ením

Jednorázov�
Zápis do SD a 

MD

22
Kontrola 

zkušebních t�les

Kontrola výsledk� pevnosti 
betonu v tlaku na 

zkušebních t�lesech
�SN EN 12390-3

TDI                        
SV                      

Statik
M��ením Každé t�leso

Protokol, 
zápis do SD a 

MD

23

Kontrola 
kompletnosti a 

celkového 
vzhledu

Kontrola tuhosti, 
celistvosti, kompletnosti, 

celkového vzhledu

�SN 73 2480,             
�SN EN 13670,              

PD

TDI                 
SV                 
M

Vizuáln� Jednorázov�
Protokol, 

zápis do SD a 
MD

V
Ý

ST
U

PN
Í

jméno:                    
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podpis:
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podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:

jméno:                    
datum:                        
podpis:
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1. Hlavní stavební stroje a mechanizmy  
Nasazení stroj� viz p�íloha C.4 �asový plán nasazení stroj�. 

1.1 Autoje�áb Liebherr LTM 1090/2 
Autoje�áb Liebherr LTM 1090/2 bude použit p�i montáži ŽB prefabrikovaného skeletu, dále 
pro nakládku a vykládku prefabrikovaných dílc� z podvalníku, betonáž pomocí bádie.

Obr.8.1 Autoje�áb Liebherr LTM 1090/2 

Technické parametry 
Délka:     12 895 mm 
Ší�ka:     2 750 mm 
Výška:     39550 mm 
Ší�ka s vysunutými op�rami:  7 000 mm 
Výkon motoru:   350 kW 
Max. dopravní rychlost:  80 km/h 
Jmenovitá nosnost:   90 000 kg / 3 m 
Délka výložníku- zasunutý:  11 100 mm 
Délka výložníku- vysunutý:  50 000 mm 
Délka nástavce   10 500 – 26 000 mm 

Obr.8.2  Rozm�ry autoje�ábu Liebherr LTM 1090/2 
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P�i ur�ení druhu je�ábu se vychází z celkové situace, schodišt�, velikosti a výšky realizovaného 
objektu, hmotnosti jednotlivých prvk� a z parametr� je�ábu. Posuzuje se p�dorysný dosah 
(vodorovné vyložení je�ábu), výškový dosah a únosnosti p�i r�zném vyložení. 

POZICE A1, A4 
Kritické b�emena  

- Nejt�žší b�emeno: ŽB st�na St1 o hmotnosti 8,482 t do vzdálenosti 10,6 m, 
34,2 t > 8,482 t, viz graf mod�e 

- Nejvzdálen�jší b�emeno: ŽB sloup S2 o hmotnosti 0,954 t do vzdálenosti 28,5 m,  
5,8 t > 0,954 t, viz graf zelen�

- Nejnep�ízniv�jší b�emeno: ŽB trám Zp5 o hmotnosti 3,870 t do vzdálenosti 27,4 m 
5,8 t > 3,870 t, viz graf �erven�

                                                                                          
                                                                                 S2

                                      St1                                    Zp5

Obr.8.3  Pozice A1- K�ivka nosnosti autoje�ábu  
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POZICE A2, A5 
Kritické b�emena  

- Nejt�žší b�emeno: ŽB st�na St4 o hmotnosti 7,722 t do vzdálenosti 10,4 m 
 28 t > 7,722 t, viz graf mod�e  

- Nejvzdálen�jší b�emeno: ŽB sloup S2 o hmotnosti 0,954 t do vzdálenosti 33,4 m,  
4,1 t > 0,954 t, viz graf zelen�

- Nejnep�ízniv�jší b�emeno: ŽB pr�vlak P6 o hmotnosti 2,139 t do vzdálenosti 32,4 m 
4,1 t > 2,139 t, viz graf �erven�

                                               
                                             St4                                           P6+S2

Obr.8.4 Pozice A2- k�ivka nosnosti autoje�ábu 
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POZICE A3, A6 
Kritické b�emena  

- Nejt�žší b�emeno: ŽB trám Zp2 o hmotnosti 4,523 t do vzdálenosti 15,1 m 
19 t > 4,523 t, viz graf mod�e 

- Nejvzdálen�jší b�emeno: ŽB ztužidlo Z2 o hmotnosti 1,717 t do vzdálenosti 20,6 m,  
10,8 t > 1,717 t, viz graf zelen�

- Nejnep�ízniv�jší b�emeno: ŽB pr�vlak P3 o hmotnosti 3,162 t do vzdálenosti 18,2 m 
7,1 t > 3,162 t, viz graf �erven�

                                
                                   P3            Z2                                   
                                

                                                         Zp2

Obr.8.5  Pozice A3- k�ivka nosnosti autoje�ábu 
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1.2 Vrtná souprava BAUER BG15H 
Stroj bude pronajatý od spole�nosti STAVEX TOP CZ s r.o. se sídlem U Panelárny 637/1, 779 
Olomouc. Dopravu na stavbu �eší pronajímatel. Souprava bude použita pro provedení pažených 
vrtaných pilot. 

Obr.8.6 Vrtná souprava BAUER BG15H- dopravní pozice

Provozní hmotnost:  47 t  
Maximální hloubka vrtání: 18 m 
Maximální pr�m�r vrtání: 1200 mm 
Tažná síla navijáku:  150 kN 
Tažná síla navijáku extra: 55 kN 
Rychlost vrtání:  7 m/min 
Pr�m�r spirály:  520, 780, 1080 mm 
Pr�m�r pažnice:  630, 900, 1200 mm 

Obr.8.7 Schéma BAUER BG15H 
1.3 GOLDHOFER STZ-L6 

Vrtná souprava bude dovezena na stavbu na nízkoložném podvalníku GOLDHOFER STZ-L6. 
Tento typ podvalníku se b�žn� používá pro p�epravu vrtné soupravy. 
Výška ložné soupravy nad komunikací: 0,66 m 
Podjezdná výška:    4 m 
Maximální nosnost:    63 t 

Obr.8.8 Podvalník GOLDHOFER STZ-L6 – Doprava vrtné soupravy 
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1.4 Taha� MAN TGA 18.480 4x2 BLS 
Taha� bude použit k doprav� vrtné soupravy BAUER BG15H na staveništ�, která bude 
uložena na podvalníku GOLDHOFER STZ-L6. 

Výkon motoru:  352 kW/ 480 PS  
Emisní t�ída:   EURO 5 
Zdvihový objem:  12 419 cm3

Nápravy:   4x2 
Celková hmotnost vozidla: 18 t 
Palivo:    Nafra 

Obr.8.9 Taha� MAN TGA 4x2 

1.5 Rypadlo-naklada� CATERPILLAR 428D Komatsu WB 93 R 
Rypadlo-naklada� bude použit p�i zemních pracích, p�i pilotáži a p�i dokon�ovacích pracích a 
zásypech. Doprava bude vlastní. Bude zap�j�en z P�j�ovny stavebních stroj� se sídlem Na 
Zákop� 443/2, 773 00 Olomouc- Chválkovice.   

Obr.8.10 Rypadlo-naklada� CATERPILLAR 428D 

Provozní hmotnost:  8 t                  Výška nakládky
Výkon motoru :  59 kW                            auta
Ší�ka lopaty:   0,457 m 
Objem lopaty:   0,118 m3

Rozm�ry válce d/š/v:  5,71/2,36/3,74 m 
Vodorovný dosah:  6,66 m                             Hloubka výkopu
Hloubka bagrování:  5,89 m 
Max. výška vyložení:  2,613 m 

Obr.8.11 Schéma dosahu CATERPILLAR 428D 



Návrh hlavních stroj� a mechanizm�

152 

1.6 TATRA T815-231S25/340 t�ístranný skláp�� 6x6 
Nákladní automobil bude nasazen p�i provád�ní zemních prací a zakládání. Bude odvážet 
vyt�ženou zeminu na skládku Sm�tal s.r.o. se sídlem Bysrovany 234, 779 00 Olomouc, která je 
vzdálená 7,2 km od stavby. Dále bude dovážet št�rkodr�, která bude použita jako podklad. 

Obr.8.12 Tatra T815 

Vn�jší polom�r otá�ení: 18,5 m 
Podvozek:   6x6 
Výkon motoru:  325 kW 
Max. p�ípustná hmotnost: 2,85 t 
Užite�né zatížení:  16,3 t 
Objem nástavby:  9 m3

Max. rychlost:   85 km/h 
P�epravní délka:  7,06 m 
P�epravní výška:  3,05 m 
P�epravní ší�ka:  2,55 m 

Obr.8.13 Rozm�ry Tatra T815 

1.7 GOLDHOFER STZ-L4 
Jedná se o nízkoložný roztažitelný náv�s, který bude použitý na dopravu armokoš� vrtaných 
pilot. Armokoše budou dodány firmou IP systém a.s. se sídlem U Panelárny 573/3, 772 00 
Olomouc vzdálené 7,8 km od stavby. Náv�s je nadimenzován na nejdelší armokoš. 
Nosnost:  45 t 
Ší�ka:  2 550 mm  
Délka:  8 800 – 14 600 mm 

Obr.8.14 GOLDHOFER STZ-L4
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1.8 Autodomícháva� SCHWING BASIC LINE AM 10 C 
Autodomícháva� bude dovážet �erstvý beton z betonárny ZAPA a.s. se sídlem Lazecká, 779 
00 Olomouc- Hejšín vzdálení 3 km od stavby. Bude použit p�i etap� zakládání pro beton 
vrtaných pilot a kalichových patek, na dobetovávku filigránových stropních desek a zálivku 
mezi stropní panely Spiroll a na drátkobetonovou podlahu prvního podlaží. 

Typ domícháva�e: AM10C 
Podvozek:  Scania P420 CB 8x4 
Jmenovitý objem: 10 m3

Geometrický objem: 17 040 l 
Vodorys:  11 400 l 
Stupe� pln�ní:  58,7 % 
Sklon bubnu:  11,2 ° 
Otá�ky bubnu: 0 – 14 ot�/min 
Hmotnost nástavby: 3 550 kg 
Pr�m�r bubnu: 2 300 mm 
Výška násypky: 2 532 mm 
Pr�m�rná výška: 2 592 mm 
Výsypná výška: 1 147 mm   Obr.8.15 Autodomícháva� AM10C 

1.9 Auto�erpadlo SCHWING S 28 X 
Auto�epadlo bude použito v technologické etap� zakládání k betonování kalichovách patek.  
Auto�erpadlo bude dovážet �erstvý beton z betonárny ZAPA a.s. 
Vertikální dosah:  27,7 m 
Horizontální dosah:  23,7 m 
Po�et ramen:   4 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Délka koncové hadice: 4 m 
Pracovní rádius oto�e: 370° 
Zapatkování p�ední:  5,96 m 
Zapatkování zadní:  3,60 m  
�erpadlo P2020 
Pohon:    320 l/min 
Dopravní válec:  200x2000 
Hydraulický válec:  120/80 
Po�et zdvih�:    24 min-1

Dopravované množství: 90 m3/h 
Tlak betonu:   108 bar 
     Max. pot�ebný dosah �erpadla viz B.3.1 

Schéma postupu vrtání pilot 

Obr.8.16 Auto�erpadlo SCHWING S 28 X 
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1.10 Taha� IVECO AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4 
Taha� bude sloužit k doprav� prefabrikovaných dílc� z panelárny TOPOS PREFA Tova�ov 
s.r.o. sídlem Tova�ov II – Annín 53, 751 01 Tova�ov.  
Celková délka: 6 815 mm 
Max. ší�e kabiny: 2 550 mm 
Výška bez spoileru: 3 234 mm 
Sv�tlá výška:     230 mm 
Povolené zatížení p�ední nápravy: 
 8 000 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy: 
 2 x 10 500 kg 

Obr.8.17 Taha� IVECO AS 440S56 

1.11 GOLDHOFER STN-L3 Bau 
Jedná se o 3 nápravový podvalník s robustní konstrukcí rámu pro bodové zatížení a dvojitými 
podlahami nad koly. Bude použit na dopravu ŽB prefabrikovaných díl�. P�i doprav� budou 
požity zajiš�ovací popruhy a systém Multi Lock. Maximální rychlost 80 km/h. 

Ložní plocha:   8 400 x 2 550 mm 
Ložná výška v zast. stavu: 885 mm + 140/-60 
Zatížení bo�nice:  20 t 
Zatížení náprav:  3 x 10 t 
Celková hm. náv�su:  50 t  
Pohotovostní hmotnost: 9,8 t 
Nosnost:   40,2 t 

Obr.8.18 GOLDHOFER STN-L3 Bau 

Obr.8.19 Schéma GOLDHOFER STN-L3 Bau 
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1.12 SCANIA P310 6x4 HR  
Nákladní automobil bude používán pro p�epravu zdícího materiálu a další kusový materiál na 
paletách. Auto je opat�eno hydraulickou rukou HIAB XS 166 B-2 Duo. 

Objem:  12 000 cm3  
Emisní t�ída:  EURO 4 
Povolená hmotnost: 26 t 
Délka nák. prostoru: 7 300 mm 
Ší�ka nák. prostoru: 2 490 mm 
Palivo:   nafra 
Výkon motoru: 228 kW  
Hmotnost:  26 t 
       Obr.8.20 SCANIA P310 6x4 HR valník

1.13 Hydraulická ruka HIAB XS 166 B-2 Duo 
Hydraulická ruka bude sloužit k naložení a vyložení materiálu z nákladního automobilu 
SCANIA P310 6x4 HR. 
Max. nosnost:  156 kNm 
Hydraulický výsun: 8,4 m 
Manuální výsun: 12,8 m 
Nosnost:  3,0 m 	 5,3 t 
   6,2 m 	 2,5 t 
   8,1 m 	 1,9 t 
    

Obr.8.21 HAIB XS 166 B-2 Duo 

     Max. pot�ebný dosah p�i skládání materiálu na skládku 
Obr.8.22 Hydraulická ruka- grafy dosahu  
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1.14 Minirypadlo KUBOTA KX018-4 
Minirypadlo bude použito k výkop�m pro p�ípojky. Bylo vybráno díky svým malým rozm�r�m. 

Objem lopaty:  0,04 m3

Ší�ka lopaty:  450 mm 
Celková délka: 3 710 mm  
Celkový výška: 2 330 mm 
Sv�tlost:  160 mm 
Radlice š x v:  990/1300 x 230 mm 
Max. rypná síla:  
 Na násad�: 8,3 kN 
 Na lopat�: 15,0 kN 
         Max. hloubka výkopu

Obr.8.23 Minirypadlo KUBOTA KX018-4 

1.15 Kloubová plošina UP RIGHT AB 46 RT 
Pracovní plošina bude použita pro práci ve výškách p�i montáži ŽB prefabrikovaného skeletu. 

Obr.8.24 Plošina UP RIGHT AB 46 RT 
                 ST�

Max. pracovní výška:  16 m 
Max. výška podlahy koše: 14 m  
Max. bo�ní dosah:  7,47 m                       5.NP

Rozm�ry koše š x d:  1,76 x 0,99 m 
Nosnost koše:   227 kg                       4.NP

Rozm�ry plošina š x d x v: 1,6 x 5,43 1,98 m 
Hmotnost:   6,415 kg                    3.NP

                 2.NP

       Obr.8.25 Schéma dosahu plošiny 
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1.16 Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 
GEDA kombinuje dv� r�zná za�ízení v sob�: výtah ur�ený pro materiál s kapacitou 1500kg 
a p�epravní plošinu pro osoby a náklad. Maximální po�et osob na p�epravní plošin� je 7 lidí. 
Ochrana proti pádu je zajišt�na, nebo� výtah stavební je opat�en mechanicky blokovanými 
posuvnými dve�mi. 

Nosnost:  1 500 kg 
Rychlost zdvihu:  

Osoby:  12 m/min 
Náklad: 24 m/min 

Max. výška:  100 m  
Napájení:  400 V/2x 3kW/6,1kW 
Vidlice:  32 A 
Rozm�ry klece d/š/v: 2,9/1,65/1,1 m 
Zastav�ná plocha: 2,1 x 3 m   Obr.8.26 Výtah GEDA 1500 Z/ZP 

1.17 Stabilní �erpadlo Putzmeister BSA 1005D  
�erpadlo bud použito k doprav� �erstvého betonu a anhydritové sm�si z domícháva�e pro 
betonáž podlah. 

Max. výkon:   52 m3/h 
Max. dopravní tlak:  70 bar 
Po�et zdvih� za min:  35 
Pr�m�r dopravních válc�: 180 mm 
Zdvih dopravních p�st�: 1 000 mm 
Motor:  4 válcový diesel Deutz 
Hmotnost:   3 000 kg 

Obr.8.27 �erpadlo Putzmeister BSA 1005D 

1.18 Zásobní silo 
Silo slouží pro voln� uložení materiál pro strojní omítky. Jeho sou�ástí je dopravní blok pln�ní 
a dávkování stavebního sila M-TEC. 

Plocha:  3 x 3 m 
Objem:  22 m3

Min. tlak vody: 3 bar,3/4 
El. p�ípojka:  380 V, 2 x 25/32 A 
Dopravní blok: 
 Kompresor: 0,06 kW, 400V, 50 Hz 
 Rozm�ry: 540 x 350 x 440 mm 
 Hmotnost: 27 kg 

Obr.8.28 Zásobníkové silo 
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1.19 Kontinuální míchací stroj M-TEC Calypso D30 
Míchací stroj bude použitý pro míchání suchých sm�sí. Stroj je vybaven vodním �erpadlem. 
Stroj automaticky dávkuje a míchá suchou omítkovou sm�s. 

Míchací výkon: 35-50 l/min 
Pohon:   4 kW, 400 V 
Jišt�ní:   16 A  
Vodní p�ípojka: ¾ vodní hadice,  

tlak min. 2,5 bar 
Rozm�ry:  2 000 x 700 x 1 100 mm 
Hmotnost:  cca 180 kg 

Obr.8.29 Míchací stroj M-TEC D30 

1.20 Dopravní za�ízení suché sm�si M-TEC F140 IV Plus 
Dopravní za�ízení bude sloužit pro dopravu suché sm�si do kontinuální mícha�ky. 

Dopravní vzdálenost:  60 m 
Dopravní výška:  30 m 
Dopravní tlak:   30 bar 
Kompresor:    140 m³/h 
Hnací motor:    7,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická p�ípojka:   400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Jišt�ní:    25 A 
Rozm�ry:    1050 x 550 x 650 mm 
Hmotnost:    230 kg   Obr.8.30 Dopravní za�ízení M-TEC F140 

  

1.21 Vibra�ní deska DYNAPAC LG 200 
Bude sloužit k zhutn�ní násypu a št�rkového lože. 

Motor:   Honda GX 200 
Odst�edivá síla: 36 kN 
Max. rychlost:  4,8 kW/3600 
Max. rychlost:  25 m/min 
Frekvence úderu: 65 Hz  
Ší�ka hutnící desky: 500 mm 
Hmotnost:  222 Kg 

Obr.8.31 Vibra�ní deska DYNAPAC LG 200 
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1.22 Ponorný vibrátor M5-AFP 
Bude složit k hutn�ní �erstvého betonu ukládané do ŽB patek. 
Pr�m�r:  50 mm 
Délka:    380 mm 
Frekvence/nap�tí: 200/42 Hz/V 
Odb�r proud�:  12 A 
Vibrace za min: 12.000 min 
Vibra�ní výkon: 30 m3/hod 
Odst�edivá síla: 375 kp 
Délka hadice:  5 m 
Hmotnost:  14 kg   Obr.8.32 Ponorný vibrátor M5-AFP

1.23 Vibra�ní lišta elektrická Enar QZE 
Vibra�ní lišta bude použita na dobetonávku filigránových desek. 

Hmotnost:  12,5 kg  
Nap�tí:   230 V 
El. p�íkon:  100 W 
Délka:   2 m 
Vibra�ní hloubka: 200 – 250 mm 
       Obr.8.33 Vibrašní lišta Enar QZE  

1.24 Rota�ní hladi�ka betonu CT36-5A 
Bude použita na drátkobetonovou podlahu prvního podlaží. 

Rozm�ry d/š/v: 2,005/0,915/1,04 mm  
Pr�m�r:  915 mm 
Hmotnost:  93 kg 
Rozsah úhlu:  0 – 30° 
Otá�ky:  60 – 125 /min 
Výkon motoru: 4,3 kW 

Obr.8.34 Hladi�ka CT36-5A 
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2. Drobné stavební stroje a ru�ní ná�adí 
2.1 Svá�e�ka GAMA Omicron 1550 

Zat�žovatel:   60% - 150A – 26V 
    100% - 130A – 25,2V 
Napájení:   1x230V 
Proudový rozsah:  10-150A 
Rozm�ry:   225 x 145 x 30 
Hmotnost:   5,9 kg 

      Obr.8.35 Svá�e�ka GAMA Omicron 1550 

2.2 Kompresor Herkules VDC-50 
Výkon:   2,2 kW 
Objem tlakové nádrže:  50 l  
Motor:    230 V 
Hmotnost:   48 kg 
Max. tlak:   10 bar 
Otá�ky:   2 850 ot./min 

Obr.8.36 Kompresor Herkules VDC-50 

2.3 Stavební mícha�ka SM 185 S 

Napájení:   230V/50Hz  
Hmotnost:   101.5 kg 
Rozm�ry:   146 x 83 x 140 cm 
P�íkon:   1000 W 
Objem bubnu:   180 l 
Max. obj. suché sm�si: 110 l 
Max. obj. mokré sm�si: 135 l 

Obr.8.37 Mícha�ka SM 185 S 
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2.4 Rota�ní laser SIRIUS HV – Nedo 

P�esnost m��ení: ± 1 mm/ 10 m  
Typ laseru:  5mW, 3R 
Max. rychlost otá�ek: 600 ot/min 
Napájení:  baterie NiMH 4,8 V 

       Obr.8.38 Laser SIRIUS HV- Nedo 

2.5 Bruska na beton HILTI DG150 

P�íkon:   2,1 kW 
Výkon:   1,5 kW  
Nap�tí a proud:  230V/9,2A 
Max.rychlost:   4 700-6 600 ot/min 
Pr�m�r brusného hrnce: 150 mm 
Hmotnost:   4,1 kg 
Hluk:    88 – 101 dB 
       Obr.8.39 Bruska HILTI DG150 

2.6�eza�ka spár NTC RZ 202  

Hmotnost:    116 kg 
Rozm�ry:    1120 x 550 x 1060 mm 
Hloubka �ezu:   200 mm 
Pr�m�r kotou�e:   520 mm 
Pr�m�r upínacího otvoru:  25,4 mm 
Max. otá�ky nezatíženého v�etena: 2500 min.-1 
Objem zásobníku vody:  33 l 
Motor:    Honda GX 390 
�istý výkon/otá�ky mot.:  8,7/3600 kW/ot./min 
      Obr.8.40 �eza�ka spár NTC RZ 202 
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2.7 Bádie na beton 1091S.10 

Objem:  750 l  
Výška:   1 310 mm 
Nosnost:  1 800 kg 
Hmotnost:  210 kg 

       Obr.8.41 Bádie na beton 1091S.10 

3 Ostatní 
P�íklepová vrta�ka Milwaukee T-TEC 201 
Úhlová bruska DC 230 
Elektrické míchadlo HITACHI UM16VST 
�et�zová pila STIHL MS 211 
Nivela�ní p�ístroj Runner 24 + stativ CTP104 + la� 4 m s libelou 
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1. Obecný popis stavby 
Staveništ� se nachází v zastav�né �ásti m�sta Olomouc v blízkosti železni�ní trati �. 275 
Olomouc – Drahanovice. Jedná se o dva polyfunk�ní objekty, jejichž zastav�ná plocha 
každého objektu je 700,83 m2 a výška 16,25 m. Nosnou konstrukci tvo�í železobetonový 
prefabrikovaný skelet obdélníkového p�dorysu. Rámy jsou tvo�eny sloupy vetknutými do 
kalich� pilotového založení a pr�vlaky, v podélném sm�ru jsou propojeny ztužidly. Objekty, 
jsou založeny na železobetonových vrtaných pilotách. Stropní desky mají tl. 200 mm. Objekty 
mají 5 nadzemních podlaží s jednopláš�ovou plochou st�echou. Objekt je po obvodu uzav�en 
zd�ným plášt�m tl. 300 mm. Celý objekt je zateplen kontaktní termofasádou z minerální vlny 
tl. 160 mm.  

2. Staveništní opat�ení 
2.1 Ve�ejné komunikace 

P�íjezd ke staveništi je umožn�n stávajícím sjezdem na staveništ� z  ul. Litovelská. (p�íloha 

B.3 Situace za�ízení staveništ�). Výstavba bude provád�na za omezeného provozu na 20 km/h 

na silnici II/448 Litovelská (z�ízení sjezdu, napojení kanalizace) p�i dopravním omezení zákaz 

zastavení v�etn� dodatkové tabule vjezd vozidel na stavbu. Toto omezení bude zajišt�no v 

obou sm�rech. P�ed nov� vybudovaným sjezdem na staveništ� jsou umíst�ny dopravní 

zákazové zna�ky zákaz vjezdu mimo stavbu, aby nebyl omezen provoz na p�íslušné obslužné 

komunikaci ulici Litovelská.  

2.2 Staveništní komunikace 
Na staveništi bude z�ízena do�asná komunikace vedoucí k objektu „Silo Tower“. Tato 
komunikace bude poté dále využita k vybudování nové komunikace. Komunikace je tvo�ena 
stávající št�rkodrtí a z �ásti navezeným a zhutn�ným makadamem. Komunikace je 
obousm�rná a má po celé délce ší�ku 6,5 m. v severní �ásti staveništ� se nachází obratišt�. 
Podélný sklon komunikace je max. 8% a p�í�ný 2 - 4%. Ze strany výjezdu ze staveništ� bude 
osazena zna�ka P04 - Dej p�ednost v jízd�. V celém areálu staveništ� je rychlost omezena na 
10 km/h. Mobilním oplocením bude odd�lena stavba od staveništní komunikace vedoucí ke 
stávajícímu objektu „SILO TOWER“ tak, aby byl umožn�n p�ístup k objektu. B�hem stavby 
bude zajišt�no, aby p�i výjezdu nákladních automobil� a stavebních stroj� ze staveništ�
nedocházelo ke zne�iš�ování ve�ejných komunikací. Vozidla budou p�ed výjezdem ze stavby 
o�išt�na, p�ípadné zne�išt�ní vozovky bude co nejd�íve odstran�no. Komunikace bude 
dostate�n� osv�tlena halogenovými reflektory. 

2.3 Ochrana okolí staveništ�
Stavba bude oplocena mobilním a stávajícím oplocením – bude plnit funkci bezpe�nostní – 
zamezovat pronikání nepovolaných osob na staveništ�. P�ístup na staveništ� bude zajišt�n 
uzamykatelnou bránou o ší�ce 6,5 m, která se bude nacházet v jižní �ásti staveništ�. Po 
obvodu staveništního oplocení budou po vn�jším obvodu ve vzdálenosti po 20m p�ipevn�ny 
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tabulky s upozorn�ním pro ve�ejnost – STAVENIŠT�- ZAKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM.  Celková výška dílc� je 2m, ší�ka jednoho dílce 3,5m. Dílce, 
budou osazeny do nosných betonových prefabrikovaných patek VRA  a naho�e zajišt�ny 
zajiš�ovacími sponami. Vstup na staveništ� z ulice Litovelská bude ozna�en výstražnými 
zna�kami zamezující vstup nepovoleným osobám a informa�ní tabulí BOZP. 

2.4 Dopravní opat�ení 
Po dobu výstavby bude na ulici Litovelská a Palackého bude v dostate�né vzdálenosti 
omezena rychlost na 20 km/h v obou sm�rech. Dále budou osazení zna�ky IP22 - Výjezd 
vozidel ze stavby a A22 - Výstražná dopravní zna�ka. Zna�ky budou osazeny v obou sm�rech 
jízdy. Ze strany výjezdu ze staveništ� bude osazena zna�ka P04 - Dej p�ednost v jízd�. P�ed 
vjezdem branou bude umíst�na B1 – zákaz vjezdu všech vozidel pouze s povolením stavby.  

3. Obecné požadavky na pln�ní BOZP  
P�i provád�ní stavby je nutno bezpodmíne�n� dodržovat  bezpe�nostní p�edpisy a postup 
prací z hlediska  bezpe�nosti a ochrany zdraví pracujících a �ídit se  ustanoveními vyhl. 
�UBP a �BÚ �. 309/2006 Sb. a N.V. �.361/2007 Sb. O bezpe�nosti práce a technických 
za�ízení p�i stavebních pracích (mimo jiné p�i organizaci práce a pracovních postupech je 
nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymršt�nými p�edm�ty nebo 
materiály, aby byli chrán�ní proti pádu nebo z�ícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem 
nepracovali osamocen�, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajišt�na jejich ochrana jinak, 
aby nevykonávali ru�ní manipulaci s b�emeny, která m�že poškodit zdraví, zejména páte�, 
musí být zajiš�ována prevence rizik a to odborn� zp�sobilou osobou), vyhl. �ÚBP �. 
192/2005 Sb., kterou se m�ní vyhláška �UBP �. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Musí být také dodržováno NV �. 101/2005 Sb o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 
pracovní prost�edí – (�. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpe�ný prostor, v n�mž 
vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zam�stnanc� nebo p�edm�t�, musí být toto 
místo vybaveno za�ízením, které zabra�uje nepovolaným osobám v p�ístupu do tohoto 
prostoru. Nebezpe�ný prostor musí být ozna�en zna�kou. Na ochranu zam�stnanc�, kte�í mají 
oprávn�ní ke vstupu do nebezpe�ných prostor�, musí být p�ijata p�íslušná organiza�ní 
opat�ení. 
P�i veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV  �. 362/2005 Sb. 
Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle 
možností provád�jící firmy a dispozi�ního �ešení montážního prostoru s bezpe�nostními 
zásadami, provád�ní prací ve výškách. 
Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 

NV �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích. 
NV �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 
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Vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, a novely 20/2012 Sb. a 36/2012 Sb.. 
Z. �. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn�ní. 
Z. �. 350/2012 Sb., kterým se m�ní zákon �. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
NV �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prost�edky. 
NV �. 93/2012 Sb., které m�ní NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví p�i práci, v platném zn�ní. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
NV �. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a dezinfek�ních 
prost�edk�. 

3.1 Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi  
Zhotovitel stavby odpovídá za pln�ní svých povinností, které mu ukládají právní p�edpisy 
upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce, zákon �. 309/2006 Sb., NV �. 
591/2006 Sb. a NV �. 362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, 
které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobn� zde pracují) je spolupodílet se na 
zabezpe�ení bezpe�ného a zdraví neohrožujícího pracovního prost�edí a pracovních 
podmínek, postupovat p�ípadn� v dohod� s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními 
zhotoviteli a jinými osobami a �init p�íslušná pot�ebná opat�ení. Základní povinnosti 
zhotovitele v��i svým zam�stnanc�m a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až 
§ 103. Povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví § 14 až § 18 zákona �. 309/2006 Sb. 
Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 zákona �. 309/2006 Sb.: 
- Nejpozd�ji do 8 dn� p�ed zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích, vznikajících p�i pracovních nebo technologických postupech, které zvolil  
- Poskytovat koordinátorovi sou�innost pot�ebnou pro pln�ní jeho úkol� po celou dobu svého 
zapojení do p�ípravy a realizace stavby, zejména mu v�as p�edávat informace a podklady 
pot�ebné pro zhotovení plánu BOZP 
- Brát v úvahu podn�ty a pokyny koordinátora 
- Zú�ast�ovat se zpracování plánu BOZP a tento plán dodržovat 
- Zú�ast�ovat se kontrolních dn� stavby a postupovat podle dohodnutých opat�ení, a to v 
rozsahu, zp�sobem a ve lh�tách uvedených v plánu BOZP 

Shrnutí základních povinností a úkol� zhotovitele stavby v oblasti BOZP 
Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence rizik pat�í: 

� Udržování po�ádku a �istoty na staveništích, v�etn� ozna�ení, vymezení a ohrazení, 
zejména provád�ných na ve�ejných prostranstvích. 

� Umíst�ní pracovišt�, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo prostoru 
pro p�íchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prost�edk� a za�ízení. 

� Zajišt�ní požadavk� na dopravu a manipulaci s materiálem a p�edcházení zdravotním 
rizik�m p�i práci s b�emeny. 

� Provád�ní kontroly p�ed prvním použitím, b�hem používání, p�i údržb� a pravidelném 
provád�ní kontrol stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí b�hem používání 
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s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nep�ízniv� ovlivnit bezpe�nost a ochranu 
zdraví. 

� Spln�ní požadavk� na p�edepsanou odbornou zp�sobilost osob provád�jících práce na 
staveništi. 

� Zajišt�ní správného a bezpe�ného usklad�ování materiálu, manipulace s ním, 
odstra�ování a odvoz odpadu a zbytk� materiál�. 

� P�izp�sobování �asu pot�ebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skute�ného postupu prací. 

� P�edcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s v�domím zhotovitele mohou 
zdržovat na staveništi. 

� P�ijetí odpovídajících opat�ení, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
�innosti vystavující zam�stnance ohrožení života nebo poškození zdraví. 

� Zajišt�ní spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami. 

� P�edcházení rizik�m vzájemného p�sobení �inností provád�ných na staveništi nebo 
v jeho t�sné blízkosti. 

� V rámci p�ípravy staveb se podrobn�ji zabývat riziky a stanovovat konkrétní reálná 
bezpe�ností opat�ení, neomezovat tuto fázi pouze na odkazy dodržování právních 
p�edpis�. 

� Zvýšení náro�nosti a úrovn� �ízení BOZP na stavbách ze strany stavbyvedoucích a 
mistr� p�i provád�ní výše uvedených �inností. 

� Prokazateln� informovat jiné zhotovitele a p�ípadn� koordinátora o rizicích 
vznikajících p�i pracovních nebo technologických postupech a spolupracovat p�i 
zajiš�ování BOZP na stavb�, dodržování bližších minimálních požadavk� na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích stanovených NV �. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích a NV �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na pracovišti s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

P�ed zahájením prací zabezpe�í zhotovitel stavby, na stavb� zejména: 
• zp�sob p�ivolání rychlé léka�ské pomoci, vybavení stavby sk�í�kami první pomoci – 

lékárni�kami podle po�tu pracovník�
• zp�sob p�ivolání hasi��, instalaci a ozna�ení hasi�ských p�ístroj� na stavb�

• s postupem výstavby prost�ednictvím odborn� zp�sobilé osoby v PO, za�lenit objekt 
do p�íslušné kategorie s pohledu požárního nebezpe�í 

• ozna�ení hlavních p�ívod� elektrického proudu, vody, plynu atd. 
• prokazatelné seznámení všech pracovník� (v�. pracovník� svých zhotovitel�) s riziky 

na stavb�

• koordinaci jednotlivých prací s ostatními ú�astníky výstavby v pr�b�hu stavby se 
zam��ením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokyn� koordinátora BOZP stavby 

• zpracování technologického – pracovního postupu pro zemní práce, montážní práce, 
betoná�ské práce, práce související se stavební �inností apod. 

• vymezení staveništ� (ohrazení, oplocení) k zajišt�ní ochrany stavby, za�ízení a osob 
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• zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, používaná 
technologie nebo právní p�edpisy vyžadují 

3.2 Povinnosti pracovník�
Každý pracovník musí plnit na stavb� požadavky na bezpe�nost práce, mezi které pat�í 
zejména: 

• po�ínat si p�i práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovník�, dodržovat 
p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a p�edepsané pracovní postupy 

• p�i práci vždy myslet na bezpe�nost svého jednání a nep�ece�ovat své schopnosti 
• neuvád�t do chodu stroj nebo za�ízení, pokud se nep�esv�d�il, že tím neohrozí zdraví 

nebo život sv�j �i jiné osoby 

• neprovád�t práce, pro n�ž není pou�en ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci 

• dodržovat po�ádek na pracovištích a komunikacích na stavb�
• každý úraz si dát �ádn� ošet�it a ihned jej hlásit nejblíže nad�ízenému a koordinátorovi 

BOZP stavby 

• p�i zjišt�ní nedostatk� v oblasti BOZP, které zam�stnanec nem�že sám odstranit, 
informovat o nich neodkladn� nad�ízeného 

• používat p�i práci ochranná za�ízení a p�edepsané OOPP, v�. ochranné p�ilby a 
výstražné vesty 

• dodržovat protipožární opat�ení 
• ochra�ovat životní prost�edí 

Pracovník�m je na stavb� zakázáno p�edevším: 
• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavb� a v pr�b�hu 

pracovní doby i mimo areál stavby 

• odstra�ovat nebo poškozovat bezpe�nostní za�ízení, kryty, zna�ky 
• opravovat a �istit stroje, p�ístroje a jejich sou�ásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud 

není spolehliv� zajišt�no, že se nemohou samovoln� rozb�hnout 
• bez v�domí nad�ízeného neopoušt�t pracovišt�

3.3Povinnosti stavbyvedoucího a mistr� pov��ených vedením stavby 
• Vést evidenci pracovník� od jejich nástupu do práce až po opušt�ní pracovišt�, 
• vybavit pracovníky na stavb� pot�ebnými osobními ochrannými pracovními 

prost�edky,  

• seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle 
náro�nosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká,  

• koordinovat požadavky bezpe�nosti práce s ostatními ú�astníky výstavby a dalšími 
dodavateli, s p�ijatými opat�eními seznamovat p�íslušné pracovníky,  

• p�erušit práce p�i nebezpe�í vzniku havárie nebo poruchy technického za�ízení a p�i 
zhoršení pracovních podmínek  

• ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich p�ípadné poškození a zamezit vstupu 
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nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstran�ní zdroje nebezpe�í.  
• vybavit pracovníky vhodným a bezpe�ným ná�adím, nástroji a pom�ckami, 
• zajistit bezpe�nost práce p�i zm�nách pov�trnostních nebo provozních podmínek a s 

p�ijatými opat�eními seznámit p�íslušné pracovníky, 
• zajistit ohrazení a osv�tlení staveništ�, vstupy, montážní pracovišt� a p�ístupové cesty 

ozna�it bezpe�nostními zna�kami a tabulkami 
• p�ed zahájením zemních prací ov��it a vyzna�it trasy podzemních vedení inženýrských 

sítí a jiných p�ekážek, 
• p�ed zapo�etím betoná�ských prací provést kontrolu a p�evzetí bedn�ní a zápis do 

stavebního deníku,  
• p�ed zahájením betonáže p�evzít zhotovenou armaturu a u�init zápis do stavebního 

deníku, 
• pro provád�ní montážních prací zpracovat technologický postup montáže s ur�ením 

podmínek pro nasazení a pohyb mechaniza�ních prost�edk�, zabezpe�ení dot�ených 
pracoviš� a zajišt�ní pracovník� proti pádu z výšky 

• všechny dílce použité pro montáž opticky kontrolovat 
• seznamovat pracovníky s návodem na použití prost�edk� osobního zajišt�ní pro práce 

ve výškách, 
• provést p�evzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení až po jejich úplném 

dokon�ení a vybavení, 

• p�ed nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které by mohly ovliv�ovat bezpe�nost práce, 

• �ídit manipulaci s �etou, která pro tuto práci není trvale ur�ena. 

3.4 Koordinátor bezpe�nosti práce 
Dle § 15 z. �. 309/2006 Sb. musí zadavatel stavby zajistit koordinátora stavby. Koordinátor 
musí 8 dní p�ed p�edáním staveništ� zhotoviteli, podat oznámení na Inspektorát bezpe�nosti 
práce pro Moravskoslezký kraj a Olomoucký kraj, t�. Kosmonaut� �. 8, 779 00 Olomouc. 
Stavba bude trvat déle než 30 pracovních dn�, po dobu delší jak jeden den se na stavb� bude 
pohybovat více jak 20 fyzických osob a bude realizována více jak dv�ma subdodavateli. Dále 
se na stavb� budou probíhat práce p�i kterých hrozí pád z výšky  více než 10 m. 

Koordinátor p�i p�ípravné fázi stavby:  
• zpracuje plán bezpe�nosti práce na staveništi v písemné i grafické podob�, vyžaduje-li 

si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému 
ohrožení života nebo zdraví. 

• zpracuje p�ehled právních p�edpis� a informací o pracovn� bezpe�nostních rizicích 
vztahujících se ke stavb�. 

• zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi p�íslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce. 

• posoudí stav zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a požární ochrany p�i 
jednotlivých pracovních postupech zhotovitel�. 
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Koordinátor p�i fázi realizace stavby:  
• koordinuje spolupráci zhotovitel� p�i p�ijímání opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci se z�etelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a 
�inností provád�ných na staveništi sou�asn�. 

• spolupracuje p�i tvorb� harmonogramu jednotlivých prací a p�i stanovení �asu 
pot�ebného k bezpe�nému provád�ní jednotlivých �inností. 

• sleduje provád�ní jednotlivých �inností na staveništi se z�etelem na dodržování 
požadavk� na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci. 

• upozor�uje na zjišt�né nedostatky a požaduje bez zbyte�ného odkladu zjednání náprav. 
• organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za ú�asti zhotovitel�, provádí 

zápisy z kontrolních dn� o zjišt�ných nedostatcích v bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i 
práci na staveništi. 

• navrhuje opat�ení vedoucích k odstran�ní nedostatk� a informuje všechny zhotovitele o 
bezpe�nostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi b�hem postupu 
jednotlivých prací. 

• kontroluje zp�sob zabezpe�ení ochrany staveništ�, v�etn� vjezdu na staveništ�, a to s 
cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 

• sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej. 

3.5 Osobní ochranné pracovní prost�edky
Není-li možné rizika odstranit nebo dostate�n� omezit prost�edky kolektivní ochrany nebo 
opat�eními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitele povinen poskytnout 
zam�stnanc�m osobní ochranné pracovní prost�edky (dále jen OOPP). Osobní ochranné 
pracovní prost�edky jsou ochranné prost�edky, které musí chránit zam�stnance p�ed riziky, 
nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit p�i výkonu práce a musí spl�ovat požadavky 
stanovené zvláštním právním p�edpisem (§ 104 ZP). P�i výb�ru OOPP se postupuje zejména 
podle p�íloh �. 2 a 3 k NV �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních 
prost�edk�. 
OOPP musí: 

• být po dobu používání ú�inné proti vyskytujícím se rizik�m a jejich používání nesmí 
p�edstavovat další riziko, 

• odpovídat podmínkám na pracovišti, 
• být p�izp�sobeny fyzickým p�edpoklad�m jednotlivých zam�stnanc�, 
• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zam�stnanc�

Seznam OOPP pro profesi STAVEBNÍ D�LNÍK: 
• ochranná p�ilba 
• ochranné rukavice (proti mechanickému riziku, proti chemikáliím) 
• pracovní obuv s protiskluzovou podešví, chráni�e kolen 
• zachycovací postroj 
• ochranné brýle, svá�e�ské kukly a štíty 
• ochranné zást�ry 
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• ochranná mast 
• pracovní od�v jako ochrana p�ed zvýšeným zne�išt�ním 
• mušlové chráni�e sluchu, zátkové chráni�e sluchu 
• ochranné vesty 

4. Vý�et nejd�ležit�jších opat�ení  
4.1 Staveništní komunikace 
• Dopravní nehoda p�i pohybu vozidel na staveništi 

Opat�ení: Dodržování stanoveného omezení rychlosti na 10 km/h a dodržování dopravního 
zna�ení. Poslouchat pokyny osoby, která je oprávn�na k �ízení dopravy na staveništi. 
Pohybovat se pouze po komunikaci k tomu ur�ené. 

• Dopravní nehoda p�i výjezdu ze staveništ� na ve�ejnou komunikaci 
Opat�ení: 	ídit se dle umíst�ných zna�ek P04 – Dej p�ednost v jízd�. V p�ípad� hustého 
provozu pomocí oprávn�né osoby s reflexní vestou zabezpe�it bezpe�ný výjezd z pozemku. 

• Ohrožení pracovník� a ostatních osob p�i pojezdu automobilu 
Opat�ení: P�ed zahájením pohybu dát zvukový signál. Maximální pozornost �idi�e vozidla a 
obsluhy stroje. Navád�ní stroje pouze pou�enou osobou s reflexní vestou. Všichni pracovníci, 
�idi�i a dot�ené osoby budou �ádn� obeznámeni s dopravní situací na staveništi. 	ídit se 
dopravním zna�ením a maximální povolenou rychlostí na staveništi.

4.2 Zemní práce 
• Zachycení osoby rypadlem p�i provád�ní zemních prací  

Opat�ení: Nepohybovat se v nebezpe�ném pásmu rypadla. Maximální dosah rypadla 7 m, 
nebezpe�né pásmo je 9 m. Obsluha rypadla bude pouze osoba s odbornou zp�sobilostí. 

• Zasažení pracovník� �i jiných osob p�i poškození podzemních vedení (výbuch, 
elektrický proud, …) 

Opat�ení: �ádné vyty�ení a vyzna�ení podzemních sítí a vedení. Dodržování ochranných 

pásem inženýrských sítí. P�ípadné kopání ru�n�. 

4.3 Vrtané piloty 
• P�evrácení ztráta stability vrtné soupravy 

Opat�ení: Zajistit stabilitu soupravy podle p�edepsaných pokyn�, oprávn�nou obsluhou. 
Provád�t pr�b�žné kontroly vrtné soupravy p�i provád�ní vrtu. 

• Zasažení pracovníka pracovním za�ízením stroje 
Opat�ení: Zákaz vstupu do nebezpe�ného prostoru stroje. Maximální pozornost obsluhy 
soupravy p�i pojezdech vp�ed a vzad. 

4.4 Pád osob a p�edm�tu z výšky 
• P�i provád�ní montáže ŽB skeletu hrozí riziko pádu osob, materiálu nebo ná�adí z 

výšky na pracovníky pohybující se pod montážním místem nebo pohybující se kolem 
objektu.  
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• Nebezpe�í poran�ní hlavy  
• Pád p�edm�tu vlivem pov�trnostních podmínek (p�i zabudování ŽB prefabrikátu do 

konstrukce) nebo shození materiálu neopatrností pracovníka (špatné upevn�ní 
b�emene p�i montáži)  

• Pád materiálu únavou upínacích lan.   
Opat�ení: Pracovníci se nebudou nahýbat p�es zábradlí a nepohybovat se na již hotové 
konstrukci. Zajišt�ní materiálu, pom�cek a ná�adí proti pádu. Nevyskytovat se pod místem 
provád�ných prací (1,5 m od volného okraje p�i práci ve výšce od 3 do 10 m, 2 m p�i práci ve 
výšce nad 10 m do 20 m). Zákaz provád�ní prací sou�asn� nad sebou. Používaní ochranných 
p�ileb. Bude provád�na opakovaná kontrola upínacího lana. Také bude kontrolována 
správnost uchycení prefabrikátu. Již provedena konstrukce bude opa�ena zábradlím proti pádu 
osob. Zabezpe�ení pádu ná�adí ze zvedací plošiny. 

4.5 Montážnické a manipula�ní práce  
• P�itla�ení pojízdného stroje na pevnou p�ekážku 

Opat�ení: Zákaz vstupu do nebezpe�ného prostoru vozidla. Maximální pozornost �idi�e 
vozidla a dobrý výhled z vozu. Nezdržovat se mezi vozidlem a pevnou p�ekážkou. Používání 
ochranných reflexních vest. P�ed pohybem vozidla provést zvukový signál.  

• Sesunutí b�emene a pádu b�emene z ložné plochy dopravního prost�edku 
• Pád materiálu z úvazu lan autoje�ábu 

Opat�ení: Zav�šování prvk� bude provád�t pouze kvalifikovaný vaza� s odbornou kvalifikací. 
Bude zabezpe�en vhodný úvaz pro daný typ prvku pro jeho uchopení. Bude provád�na 
pravidelná kontrola vaza�ských prost�edk�. P�ed p�emíst�ním prefabrikátu nad montážní 
místo bude p�ekontrolováno uvázání. 

• Pád osob a p�edm�tu ze zvedací plošiny 
Opat�ení: Pracovník se nebude nahýbat p�es zábradlí zvedací plošiny a bude jišt�n podle 
p�edepsaných bezpe�nostních p�edpis� stroje. Na plošin� se nebude voln� vyskytovat 
nezajišt�ný materiál proti pádu. Obsluhu zvedací plošiny bude provád�t pouze osoba �ádn�
proškolena k manipulaci s ní.  

4.6 Betoná�ské práce 
• Ztráta únosnosti konstrukce špatným zmonolitn�ním konstrukce 

Opat�ení: Dobetonávka se bude provád�t až po kontrole všech p�edchozích pracích. Budou 
provedeny kontrolní zkoušky �erstvého betonu a zhotoven protokol. Beton bude chrán�n p�ed 
pov�trnostním vlivem a po uložení ošet�ován. Beton se nesmí ukládat z výšky vetší jak 1,5m. 

• Pád pracovníka p�i doprav� zálivkové sm�si, uklouznutí 
Opat�ení: Bude vybudována bezpe�ná p�ístupová komunikace pro ru�ní p�epravu zálivkové 
sm�si. Komunikace bude dodržovat min. ší�ku a min. p�ípustný sklon. Kole�ka nebudou 
p�et�žovány aby nedošlo k jejich p�eklopení. 

• St�et ramene auto�erpadla s p�ekážkou 
Opat�ení: Obslužné místo auto�erpadla musí být p�ehledné, a aby se v blízkosti nenacházeli 
žádní p�ekážky. Budou dodrženy bezpe�nostní vzdálenosti od p�ekážek. 
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4.7 Práce se stavební mícha�kou 
• Nebezpe�í kontaktu s rotujícím bubnem 
• Zasáhnutí elektrickým proudem 
• Zasažení o�í p�i p�íprav� zálivkové malty 

Opat�ení: P�ed zapnutím musí být mícha�ka �ádn� zajišt�na a stabilizována na rovném a 
pevném podkladu. P�i chodu mícha�ky pracovníci vyskytující v její t�sné blízkosti budou 
používat OOPP- ochranné brýle, štít a nebudou strkat ruku do prostor bubnu mícha�ky. 
Údržba mícha�ky nebude provád�na p�i p�ipojení k elektrickému proudu a bude je provád�t 
pouze osoba k tomu vyu�ena. Zdroj p�ipojení k elektrickému proudu je chrán�n krytem, 
manipulace s ním je p�ísn� zakázána. Kabely vedené k mícha�ce je nutno chránit p�ed 
mechanickým poškozením. 

4.8 Práce ve výškách 
• Propadnutí pracovníka do hloubky v otvorech stropní konstrukce 
• P�epadnutí p�es okraj st�echy  

Opat�ení: Proti pádu p�es okraj budovy budou používány prost�edky osobního zajišt�ní, 
fasádní lešení a pomocné zábradlí o výšce 1,1 m. 

• Pád pracovníka bez prost�edk� osobního zajišt�ní 
• Selhání prost�edk� osobního zajišt�ní 

Opat�ení: Bude využíván jako záchytný bod kotvící systém st�ešní konstrukce. Pracovníci se 
budou �ídit dle návodu a budou proškoleni o správném úvazu a používání prost�edku 
osobního zajišt�ní. Budou provád�ny pravidelné kontroly prost�edk� zajišt�ní. 

4.9 Železá�ské práce 
• Nabodnutí pracovníka na vy�nívající výztuž 

Opat�ení: Na pracovišti se nebude voln� nacházet od�ezky a vzniklý odpad. Materiál bude 
pouze skladován na míst� k tomu ur�eném. Vy�nívající výztuž bude �ádn� zazna�en a opat�en 
chráni�kou proti nabodnutí pracovníka.  

• Popálení pracovníka p�i svá�e�ských pracích 
Opat�ení: Svá�e�ské práce bude provád�t pouze osoba s platnými svá�e�skými zkouškami. 
Pracovník bude použít OOPP- svá�e�skou helmu, rukavice, pevnou obuv, zást�ru a vhodné 
oble�ení. P�i sva�ování pracovník nebude mít reflexní vestu. Sva�ovací agregát bude 
skladován až po vychladnutí. 

4.10 Izolatérské práce 
• Popaléní p�i práci s ho�ákem  

Opat�ení: P�i práci s ho�ákem budou pracovníci postupovat dle návodu s opatrností. Budou 
používat OOPP- vhodný pracovní od�v, pevnou obuv, kožené rukavice. Pracovníci nebudou 
používat reflexní vestu. 

• Ohrožení dýchacích cest výpary a kou�em vznikajícím p�i natavování asfaltových pás�
Opat�ení: Budou používat OOPP- ochrana dýchacích cest - respirátory a budou dodrženy 
pravidelné p�estávky. Práce budou probíhat v otev�eném prostoru. 
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4.11 Klimatické podmínky 
• P�eh�átí a úpal pracovníka, osln�ní a následný pád 

Opat�ení: Dodržení pitného režimu a dostate�ných p�estávek. Používání OOPP – pokrývka 
hlavy, slune�ní brýle. 

• Prochlazení pracovníka 
Opat�ení: Dodržení pitného režimu (teplých nápoj�) a dostate�ných p�estávek v teplých 
místnostech. Používání OOPP proti prochlazení a dešti. 

5. První pomoc 
NV �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí, ve 
sm�rnici Rady 89/654/EHS stanovuje, že prost�edky první pomoci musí být na všech 
dostupných místech, kde je to vyžadováno.  

5.1 Lékárni�ka  
V kancelá�i stavbyvedoucího a v kancelá�i mistra bude umíst�na lékárni�ka první pomoci 
s náplní pro 15 osob od firmy AMESA s.r.o. Lékárni�ka má rozm�ry 230 x 320 x 125 mm a 
bude mít platné datum expirace. Lékárni�ka bude umíst�na �istém dob�e viditelném míst�. 
Lékárni�ka se bude pravideln� kontrolovat a dopl�ovat o chyb�jící vybavení. Obsah 
lékárni�ky vyhovuje rozsahu stavby. Lékárni�ka obsahuje:  

1x  Dezinfekce - velmi ú�inný prost�edek na dezinfekci�
6x  Sterilní krycí obklad  10 x 10 cm - pro p�ímé krytí ran p�i poran�ních a od�eninách 
1x  Mastný pyl 10x10cm - pro ošet�ení rozsáhlejších poran�ní a popálenin 
1x  O�ní kompres - používá se p�i poran�ní o�í 
3x  Savett – �isti� ran - k vy�išt�ní rány 
2x  Trojcípý šátek - ke zklidn�ní, fixaci a zakrytí 
2x  Mulové obinadlo elastické 6cm x 4 m - k fixaci krytí ran 
2x  Mulové obinadlo elastické 8 cm x 4 m - k fixaci krytí ran 
2x  Mulové obinadlo elastické 10 cm x 4 cm - k fixaci krytí ran 
1x  Set náplastí elastických - k ošet�ení drobných poran�ní 
1x  Cívková náplast 2,5  cm x 5 m - k fixaci obvaz� a krycích obklad�
1x  Rychloobvaz elastický 8cm x 50cm - k ošet�ení poran�ní, puchý��, od�enin 
2x  Rychloobvaz prstu 4 x 4 cm - p�i intenzivn�jším krvácení na prstu 
1x  Multifunk�ní obvaz CEDERROTH - k ošet�ení siln�jšího krvácení, popálenin 
2x  Hotový obvaz velikost �. 3 - k okamžitému použití na tržné, �ezné rány, od�rky 
2x  Hotový obvaz velikost �. 4 - k okamžitému použití na tržné, �ezné rány, od�rky 
20xProužky náplasti 2 x7 cm - na drobná poran�ní a od�eniny 
1x  Fixa�ní obinadlo  8 cm x 4 m - k zafixování krycího obkladu 
1x  Elastická bandáž - k zafixování kloub�, obklad�, škrtidlo 
6x  Rychloobvaz 6 x 10 cm - k ošet�ení poran�ní, puchý��, od�enin 
6x  Ochranné rukavice - ochrana rukou – vždy nasadit! 
1x  Rouška resuscita�ní - dýchání z úst do úst 
1x  N�žky ÖNORM K2121 - st�íhání náplastí, obvaz�, šat�, opask�
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1x  Pinzeta nerezová 8cm - k odstra�ování úlomk�, t�ísek a kamínk� z rány 
3x  Zavírací špendlík - k fixaci obvaz�
1x  P�ikrývka izotermická - k uchování stálé teploty lidského t�la 
2x  Náprstek - ochrana p�ed ušpin�ním na prst 
1 x Záchranné sv�tlo - zdroj sv�tla 
1x  Návod k první pomoci - informa�ní leták první pomoci 

5.2 Poskytnutí první pomoci 
První pomoc je povinen poskytnou, každý ob�an �eské republiky starší 18 let, pokud tím 
neohrožuje svoje zdraví a život. Zam�stnavatel, je povinen zajistit podle druhu �innosti a 
velikosti pracovišt� pot�ebný po�et zam�stnanc�, kte�í organizují poskytnutí první pomoci, 
zajiš�ují p�ivolání zejména léka�ské pomoci, hasi�� a policie a organizují evakuaci 
zam�stnanc�.   
Poskytnutí první pomoci jsou �innosti pot�ebné k odvrácení nebo snížení rizika smrti 
ohrožené osoby. Zavolání záchranné léka�ské služby. Dále v ošet�ení postupujeme, dle 
návodu zdravotnické služby. Informovat pracovníky v okolí postiženého o možném riziku 
nebezpe�í újmy na zdraví. Informovat o úrazu vedoucího pracovníka. 
Telefonní �ísla integrovaného záchranného systému: 

• 112 Integrovaný záchranný systém 
• 155 Zdravotní záchranná služba 
• 150 Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky 
• 156 M�stská policie 

• 158 Policie �eské republiky 
Místa, kde m�že být provedeno nejbližší odborné ošet�ení, bude zakresleno v map� a seznam 
�ísel integrovaného záchranného systému bude umíst�né v kancelá�i stavbyvedoucího a 
mistra. 

6. Požární bezpe�nost na staveništi 
Požární bezpe�nost na stavb� se bude �ídit právními p�edpisy a vyhlášky: 

Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran� a souvisejícími p�edpisy 
Vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
Vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Na staveništi, v každém stavebním kontejneru a stavební stroj musí být vybaven hasi�ským 
p�ístrojem. Hasící p�istroj, bude umíst�n na dob�e viditelném a p�ístupném míst� pro rychlé a 
snadné použití. Hasi�ské p�ístroje budou zajišt�ny proti pádu, ohrožení osob ve výšce 1.5 m 
nad zemí. Jednotlivé typy hasi�ských p�ístroj� budou stanoveny v závislosti na charakteru 
p�edpokládaného požáru. Po celou dobu stavby bude zachován p�íjezd vozidel p�i mimo�ádné 
události, tj. zejména umožnit vjezd záchranným složkám a hasi�ským vozidl�m na stavbu.  
Všichni pracovníci na stavb� budou proškoleni o vzniku požáru. P�i vzniku požáru je 
pracovník povinen ohlásit ostatním pracovník�m, že ho�í, pokusit se uhasit požár, pokud se 
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požár nepoda�í uhasit povolat hasi�ský záchranný sbor. Poté se vyklidí okolí místa požáru pro 
bezpe�ný p�ístup hasi��. 
HZS Olomouckého kraje:  Schweitzerova 91, 
    779 00 Olomouc 
    Tel.950 770 011 
Vzdálenost od stavby:  2,8 km 
Doba dopravy:  cca 6 min 

Obr.9  Sídlo HZS Olomouckého kraje 
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ZÁV�R 
V diplomové práci jsem se zabývala stavebn� technologickým projektem Polyfunk�ních 
objekt� v Olomouci. Zpracovala jsem pr�vodní a souhrnnou technickou zprávu, technologické 
p�edpisy pro provád�ní vrtaných pilot a prefabrikovaného ŽB skeletu. K t�mto p�edpis�m jsem 
vytvo�ila kontrolní a zkušební plány. Dále jsem vypracovala zprávu bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci s vý�tem nejd�ležit�jších opat�ení v pr�b�hu výstavby, návrh hlavních 
stavebních stroj� a mechanizm� s ohledem na dostupnost k zajišt�ní plynulého a bezpe�ného 
chodu výstavby. Dále jsem zhotovila výkresy za�ízení staveništ� pro vrtané piloty, 
prefabrikovaný montovaný skelet obou objekt�, zd�ní se st�ešní konstrukcí a dokon�ovací 
práce. Vypracovala jsem rozpo�et s výkazem vým�r pro polyfunk�ní objekt a �asový 
harmonogram. Výstavba bude probíhat od b�ezna 2016 do �ervence 2017 a propo�et celé stavby 
dle THU v cen� 100 567 647 K� bez DPH jeden polyfunk�ní objekt 46 603 822 K� bez DPH. 
Zpracovala jsem posouzení únosnosti hlavního zvedacího mechanizmu, bilanci nasazení 
pracovník� a hlavních stavebních stroj�, �ešila jsem dopravní situaci v okolí stavby s návrhem 
dopravního zna�ení a narýsovala jsem konstruk�ní detaily, kde jsem cht�la zakreslit návaznosti 
na ostatní konstrukce. 
Zpracování mé diplomové práce pro m� bylo z odborného hlediska velice p�ínosné. Rozší�ila 
jsem si znalosti v oblasti problematik p�i výstavb� pozemních staveb. Také jsem se zdokonalila 
v používání po�íta�ových program� p�i tvorb� rozpo�t� a �asových plán�.  
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