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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt pro výstavbu čtyř 
bytových domů 3a. fáze výstavby projektu Zelené město Praha - Jarov, II. etapa. Jedná se o dvě 
dvojice objektů vzájemně spojených suterénem. Konstrukčně navrženy jako sedmipodlažní ŽB 
skeletové konstrukce, s plochou střechou. Funkčně jsou propojeny systémem terasových zahrad. 
Práce se zaměřuje na organizaci a přípravu výstavby. Je zpracováno zařízení staveniště, výpočet 
nákladů na jeho zřízení a provoz, je graficky řešeno pro vybrané etapy výstavby. Dále je 
vytvořen podrobný časový plán stavby s návrhem proudové výstavby ŽB skeletu a vyzdívek 
ve dvojici propojených objektů. Je provedena studie realizace hlavních technologických etap. 
Detailně se práce zaměřuje na zhotovení ŽB monolitického skeletu a provedení opláštění včetně 
kontaktního zateplovacího systému. Součástí předpisu pro provádění ŽB monolitického skeletu 
je výkres systémového bednění stěn a stropní konstrukce. Na tyto vybrané činnosti jsou 
vypracovány kontrolní a zkušební plány. Je navržena strojní sestava včetně plánu nasazení 
strojů. Je vypracován položkový rozpočet jednoho hlavního stavebního objektu. V příloze je 
zhotoven podrobný návod k užívání bytové jednotky včetně plánu oprav a revizí na dalších 
30 let. Je vytvořena hluková studie výstavby projektu v návaznosti na okolní obytnou 
a vzdělávací zástavbu. 

Klí čová slova 

Stavebně technologický projekt přípravy výstavby, bytové domy, proudová výstavba, časový 
plán, ŽB monolitický skelet, výkres bednění svislých a vodorovných konstrukcí, kontaktní 
zateplovací systém, montáž výplní otvorů, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, 
rozpočet zařízení staveniště, strojní sestava, položkový rozpočet, hluková studie, návod na 
užívání bytové jednotky. 

Abstract 

The goal of this diploma thesis is to create a building technology project for construction 
of 4 flat houses within stage 3a. of the building project „Green town of Prague – Jarov, phase 
II“. The flat houses are in two pairs interconnected by basement, each is a 7 floor high 
reinforced concrete building with flat roof and is functionally connected to others by a terrace 
garden system. This document focuses on organisation and preparation of the construction. 
It includes building site equipment, cost calculation for setting up and servicing of the building 
site with graphical illustrations for selected construction phases. Additionally a detailed time 
schedule was created with a proposal for stream construction of the reinforced concrete scelet 
and lining in the pairs of interconnected buildings. A realization study of the main technological 
phases was also prepared. The diploma thesis covers in detail construction of reinforced steel 
scelet and circumferential casing including a layer of contact insulation system. A blueprint 
of formwork for walls and ceiling is included in the manual for construction of reinforced steel 
scelet. On these particular actions probationary and control plans were added. The required 
machinery set with detailed placement was also drafted. An itemized budget for the main 
building was prepared as well. Attached to this document is a detailed manual on how to use 
housing units including repairs and revisions plan for next 30 years. Part of this diploma thesis 
is also a detailed study covering the construction in relation to the surronding living 
and educational areas. 

Keywords 

Building technology preparation of construction, flat houses, stream construction, time plan, 
reinforced concrete scelet, blueprint of formwork for vertical and horizontal constructions, 
contact insulation system, mounting of aperture fillings, control and probationary plan, building 
site equipment project, building site equipment calculation, equipment set,  itemized budget, 
detailed study, manual on how to use housing units. 
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ÚVOD 
Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby komplexu čtyř bytových 

domů v lokalitě Praha - Jarov. Cílem je naplánovat samotnou výstavbu těchto objektů z hlediska 
technologického, časového, funkčního a ekonomického. 

Je řešena technická zpráva k projektu a studie realizace technologických etap hlavního 
stavebního objektu. Jelikož se jedná o výstavbu, na kterou bude v budoucnu navázáno další fází, 
snažil jsem se podrobně řešit problematiku zařízení staveniště včetně rozpočtu na jeho 
vybudování. Dále jsem se podrobně věnoval časovému plánu všech čtyř objektů, kde jsem při 
provádění ŽB skeletu a obvodových vyzdívek uplatnil pro obě funkčně spojené dvojice budov 
proudovou metodu výstavby. 

V technologických předpisech jsem se blíže věnoval provádění ŽB monolitického skeletu 
a obvodového pláště stavby včetně kontaktního zateplovacího systému. Pro provádění ŽB 
skeletu jsem navrhnul systém stěnového a stropního bednění. Pro všechny předpisy jsem 
zhotovil kontrolní a zkušební plány kvality. 

Velice podrobně jsem řešil návrh strojní sestavy v návaznosti na časový harmonogram prací 
na hlavních objektech výstavby, a také pro vypracování studie šíření hluku ze stavební činnosti. 
Ta je podrobně řešena pro nejhlučnější etapy výstavby. Dále jsem ověřil dostupnost hlavních 
zdrojů a detailně posoudil únosnost a montovatelnost dvou věžových jeřábu, včetně rozpočtu na 
jejich montáž, provoz a demontáž. Vypracoval jsem položkový rozpočet vybraného hlavního 
objektu.  Poslední přílohou je manuál pro užívání bytové jednotky včetně plánu oprav a revizí 
na objektu. 

Jednotlivé dílčí zadání jsem se snažil řešit v co možná největším vzájemném souladu tak, 
aby stavba byla co nejlépe komplexně připravena a naplánována. 
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1  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

1.1 Název a místo stavby 

Název:  Komplex bytových domů, Praha – Jarov,  
Zelené město, II. etapa, 3. fáze 

Místo stavby: Parcely č. 88/1, 84/25, 91/1,  
   katastrální území Hrdlořezy, Praha 9  [1] 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

DARAMIS Development, s.r.o. 
Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8 
IČ: 281 877 68, DIČ: CZ28187768     [1] 

1.3 Generální projektant stavby 

CASUA, spol. s r.o. 
Běžecká 2407, 160 00 Praha 6 
Hlavní architekt: Ing. arch. Oleg Haman (č. a.: 00518 ČKA)  [1] 
 
Rozsah PD: Dokumentace pro stavební povolení 

1.4 Hlavní zhotovitel stavby 

Společnost XY 
Stavební 800, Letňany, 199 00 Praha 18  

1.5 Účel stavby 

Funkcí nově vystavěných objektů v projektu Zelené město, II. etapa, 3a. fáze bude bydlení. 
Za tímto účelem jsou v této fázi vybudovány celkem 4 bytové domy s označením č. 23, č. 22, 
č. 21 a č. 20. Subjekty jsou ve dvojicích navzájem komunikačně spojeny. Jedná se o kombinaci 
objektů č. 23 + 22 a č. 21 + 20. 

2  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

2.1 Rozsah řešeného území 

Na celém území zamýšleného obytného souboru Zelené město - Jarov se původně nacházela 
zahrádkářská kolonie. V době výstavby I. etapy OS Zelené město se na území II. etapy 
nacházela mezideponie zeminy. Území pro výstavbu II. etapy obytného souboru Zelené Město 
leží v katastrálním území Hrdlořezy v Praze 9. Na své severní straně dotčené území navazuje 
na pozemky, kde se nachází již dokončené objekty obytného souboru Zelené Město, I. etapa.  

Zapůjčená projektová dokumentace řeší stavbu čtyř objektů II. etapy, 3. fáze (objekty č. 20 
až 23) z celkových šesti objektů (3. fáze je teoreticky rozdělena do dvou podfází 3a. – objekty 
č. 20 až 23 + 3b. – objekty č. 19 a 18). Navrhované pozemní stavby jsou umístěny na parcele 
č. 88/1; 84/25; 91/1. Diplomová práce detailně řeší výstavbu objektů č. 23 až 20, kdy jako 
vzorový volím objekt č. 22. Subjekty jsou do dvojic navzájem komunikačně spojeny v 1. PP, 
kde se nachází společné garáže a zázemí, technické místnosti a sklepní kóje pro jednotlivé 
rezidenty. Jedná se tedy o kombinaci objektů č. 23 + 22 a č. 21 + 20. 

Na dotčených parcelách 3. fáze se předtím nacházela mezideponie zeminy pro zásypy na 2. 
fázi výstavby (pro objekty č. 24 až 26). Tato je již zpracována. [1] 
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2.2 Ochrana dotčeného území podle zvláštních právních předpisů 

Pozemky pro stavbu se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Parcely 
neleží v záplavovém území, ani nejsou součástí zvláště chráněných území. Parcely jsou 
z hlediska územního plánu funkčně zařazeny do čistě obytné zóny. Pozemky náleží 
do Zemědělského půdního fondu. [1] 

2.3 Údaje o odtokových poměrech 

Působení srážkových vod na území je dáno zejména parametry pozemku a jeho okolí. 
Odtokové poměry jsou ovlivněny členitostí terénu, hydrogeologickými poměry, zastavěností 
a také množstvím vegetace. Srážkové vody jsou částečně vsakovány na pozemcích a část odtéká 
po svahu směrem do údolí severně od zájmového území, případně systémem dešťové 
kanalizace. V původním údolí byla při výstavbě I. etapy projektu OS Zelené Město zbudována 
retenční nádrž – suchý poldr, který byl dimenzován pro jímání srážkové vody z obou 
výstavbových etap. Nádrž je opatřena bezpečnostním přepadem pro odvod přebytečné vody 
do blízké vodoteče, říčky Rokytky. Dešťové stoky II. etapy jsou vyústěny do otevřeného koryta 
tohoto poldru, tak jako stoky I. etapy. [1] 

2.4 Související investice a okolnosti výstavby 

Před započetím stavby objektů č. 20 až 23 (tudíž i objektů č. 19 a 18) bude kompletně 
dokončena fáze 1. (objekty č. 27 až 30). Fáze 2. (objekty č. 24 až 26) bude dle předpokladu 
patrně ve fázi dokončovacích prací. Dokončena budou také napojení na obslužnou komunikaci 
souboru a technickou infrastrukturu. Výhodou tudíž je, že již z 1. fáze výstavby je vybudovaná 
přeložka křižovatky Učňovská a asfaltová komunikace pro celou etapu, včetně pod ní ležících 
inženýrských sítí. Dále byla vybudována nová trafostanice. Řešená 3a. fáze II. etapy bude 
zahájena stavbou objektu č. 23, který stavebně navazuje na objekt č. 24. Objekt č. 23 (řešen) 
a č. 24 jsou pouze sousedící suterénem (suterénní stěnou) a předzahrádkami. Obdobně jsou 
od sebe odděleny i objekty č. 22 a č. 21. [1] 

3  ÚDAJE O SOUBORU STAVEB 

3.1 Popis souboru 

Jak již bylo zmíněno výše. Jedná se o soubor novostaveb čtyř bytových domů č. 23 až 20 
řešené 3a. fáze, které jsou součástí již rozestavěné II. etapy OS Zelené město – Jarov, 
jež sestává z celkem třinácti bytových domů. 

V těchto domech jsou navrženy byty a návazné prostory zázemí - podzemní garáže, sklepy 
a technické místnosti. Toto využití je v souladu s platným územním plánem, ve kterém je dané 
území vymezeno funkční plochou jako čistě obytné. Všechny objekty budou po dokončení 
stavbou trvalou. [1] 

3.2 Kapacity a bilance souboru 

Výměra dotčených pozemků celé 3. fáze   

parcela č. 881/1  – plocha 18 340 m2 

parcela č. 84/28  – plocha 1 082 m2 

parcela č. 91/1  – plocha 16 159 m2 

Vybrané plochy dotčeného území II. etapa 3a. fáze 

Celková plocha dotčeného území:     7 810 m2 

Zastavěná plocha území domy (4 objekty, 1 m nad terénem):  1 542 m2 
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Celková plocha zeleně:      5 240 m2 

 z toho plocha zeleně na území:     2 961 m2 

 z toho plocha zeleně předzahrádek:    2 279 m2 

Celková plocha zpevněných ploch: 

 z toho chodníky:      620 m2 

 z toho vjezdy a parkovací stání:     208 m2 

Obestavěný prostor dotčených staveb + pakovací stání  

Obestavěný prostor jednoho objektu:     8 003 m3 

Obestavěný prostor celkem:       32 012 m3 

Parkovací stání celkem:      120 stání 

           [1] 

4  ČLENĚNÍ SOUBORU NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

4.1 Stávající dotčené objekty předchozích etap 

DO 110 Bytový dům č. 24 

DO 120 Areálová asfaltová komunikace 

DO 130 Komunikace a zpevněné plochy 1. a 2. fáze II. etapy 

DO 140 Objekt trafostanice VN 

4.2 Stávající dotčené inženýrské sítě předchozích etap 

DIO 210 Vodovod 

DIO 220  Dešťová kanalizace 

DIO 230 Splašková kanalizace 

DIO 240 Horkovod 

DIO 250 Vedení VO 

DIO 260 Vedení telefonních kabelů 

DIO 270 Kabelové vedení NN 

4.3 Nově budované stavební a inženýrské objekty 

NIO 300 Záporové pažení stavební jámy 3a. fáze 

NO 310 Bytový dům č. 23 

NIO 311 Společná přípojka vodovodu obj. 23 + 22 

NIO 312 Společná přípojka horkovodu obj. 23 + 22 

NIO 3101 Přípojka dešťové kanalizace obj. č. 23 

NIO 3102 Přípojka splaškové kanalizace obj. č. 23 

NO 320 Bytový dům č. 22 

NIO 3201 Přípojka dešťové kanalizace obj. č. 22 



A1.    TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

19 

NIO 3202 Přípojka splaškové kanalizace obj. č. 22 

NO 330 Bytový dům č. 21 

NIO 331 Společná přípojka vodovodu obj. 21 + 20 

NIO 332 Společná přípojka horkovodu obj. 21 + 20 

NIO 3301 Přípojka dešťové kanalizace obj. č. 21 

NIO 3302 Přípojka splaškové kanalizace obj. č. 21 

NO 340 Bytový dům č. 20 

NIO 3401 Přípojka dešťové kanalizace obj. č. 20 

NIO 3402 Přípojka splaškové kanalizace obj. č. 20 

NO 410 Vedení NN II etapy, 3a. fáze včetně přípojek 

NO 420 Vedení VO II etapy, 3a. fáze 

NO 430 Vedení telefonních kabelů II etapy, 3a. fáze včetně přípojek 

NO 440 Komunikace a zpevněné plochy II etapy, 3a. fáze 

NO 450 Opěrná gabionová zdiva II etapy, 3a. fáze 

NO 460 Zemní tělesa předzahrádek a opěrných zdí II etapy, 3a. fáze 

NO 470 Sadové úpravy II etapy, 3a. fáze 

5  CHARAKTERISTIKA NOV Ě BUDOVANÝCH STAVEBNÍCH A 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKT Ů 

5.1 Hlavní stavební objekty bytových domů 

5.1.1 Bytové domy č. 23, 22, 21, 20 

Jedná se o stavební objekty s označením NO 310, NO 320, NO 330 a NO 340. 

Koncept architektonického a materiálového řešení II. etapy, 3a. fáze zůstal zachován 
a navazuje tak na okolní objekty již zhotovených etap OS Zelené město. Charakteristikou 
pro tento obytný soubor je jeho terasovité řešení. Terasy nad střechami garáží ve dvou úrovních 
slouží jako privátní okrasné předzahrádky pro klienty. V posledním 7. NP se rovněž nachází dvě 
velké dlážděné privátní terasy bytů. Na střeše je pak dřevo-plastová terasa jediného 
mezonetového bytu v posledním patře. 

Řešené bytové domy jsou objekty o jednom podzemním a sedmi nadzemních podlažích. 
V nadzemní části objektů jsou navrženy byty, v podzemní části potom prostory pro parkování 
vozidel a další odvozené provozy, zejména technické zázemí a sklípky. Všechny čtyři domy 
mají nadzemní část zcela totožnou s předchozí II. etapou, 2. fází. Poslední patra jsou rovněž 
ustoupená, což umožnilo, jak je uvedeno už výše, vytvořit dvě prostorné terasy a jeden byt 
koncipovat jako mezonetový s přístupem na střešní privátní terasu. Naopak byty umístěné 
v 1. NP a dva byty v 2. NP mají přičleněny předzahrádky. Ty jsou včleněné do systému 
opěrných gabionových nebo ŽB stěn a leží na násypech nad ŽB stropní konstrukcí 1. PP. 
Všechny ostatní byty mají balkony nebo lodžie. Celkový výraz fasády pak podtrhují 
dva významné prvky. Prvním jsou ocelo-dřevěné slunolamy, které jsou umístěny na balkonech 
a v lodžiích. Druhým pak dřevěné konstrukce pergol na terasách a na předzahrádkách. 

Stavby obytných domů jsou navrženy jako ŽB monolitické skelety. Konstrukce podzemního 
podlaží je celá ze ŽB a je opatřena hydroizolací. Ostatní podlaží jsou koncipována jako stěno-
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sloupový skelet, který je dodatečně vyzdíván keramickými tvárnicemi. Výplně otvorů jsou 
v čelní fasádě v 1. PP hliníkové. Ostatní výplně fasády jsou jednotně dřevěná Euro okna. Fasáda 
je z minerální vaty, od 2. NP s povrchovou úpravou ze silikonové probarvené omítky a to 
v závislosti na poloze ve třech odstínech. Zateplená spodní podlaží 1. PP a 1. NP jsou obložena 
fasádními obkladovými pásky Klinker v černé matné barvě. Střecha je navržena jako plochá 
s hydroizolací z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Je proveden ochranný násyp z kačírku 
a na části střechy se nachází dřevo-plastová terasa. 

Vnitřní omítky jsou ve velkém procentuálním zastoupení sádrové, ostatní VPC. Podhledové 
konstrukce jsou z SDK. Nášlapné vrstvy v závislosti na poloze a užití epoxidové, keramické 
dlažby a dřevěné či laminátové podlahy. Terasy jsou dlážděny z velkoformátových betonových 
dlaždic a to na terén do násypu nebo na terče. Balkony a lodžie upraveny dlažbou. [1] 

5.2 Společné přípojky pro řešené objekty 

5.2.1 Společné přípojky vodovodu obj. 23 + 22 a obj. 21 +20 

Jedná se o stavební objekty NIO 311 a NIO 331. 

V II. etapě, 1. fázi OS Zelené město byla vybudovaná dvouproudová asfaltová komunikace, 
pod kterou byly vybudovány páteřní trasy inženýrských sítí (vodovod, kanalizace apod.). 
Z těchto páteřních sítí byly rovněž vytvořeny přípravy pro budoucí přípojky k jednotlivým 
objektům. Tyto přípravy jsou koncipovány tak, že již není nutné zasahovat do hotového 
asfaltového krytu vozovky a přípojky jsou pod touto komunikací už trvale funkční. Přípravy 
jsou zakončeny vždy za hranicí obruby vozovky provizorní šachtou. U vodovodu je v této 
dočasné šachtě umístěn tzv. vodovodní bypass, který zaručuje, že nedojde vlivem zaslepené 
odbočky vodovodu (rozumějme naší přípravu přípojky) k zahnívání vody.  

Po HTU a založení objektu se dočasná šachta zruší a dojde k finálnímu zhotovení 
(prodloužení) vodovodní přípojky DN 80 z páteřního rozvodu vody DN 150. 

Tato přípojka prochází zemním tělesem v předepsané hloubce. Do objektu vstupuje přes ŽB 
stěnu 1. PP chráničkou do výměníkové stanice – speciální místnosti v objektu. Tato místnost 
slouží jako ústřední přípravna vody pro další rozvody. Zde se také nachází vodoměrná sestava. 
Tato místnost je umístěna vždy jen v jednou ze dvojice objektů. Přípojka vody s vodoměrnou 
sestavou a výměníkovou stanicí je tak řešena ve dvou případech u objektu č. 23 a č. 21 - to 
znamená, že pro přípravu jsou zbudovány dvě provizorní šachty. [1] 

5.2.2 Společné přípojky horkovodu obj. 23 + 22 a obj. 21 +20 

Jedná se o stavební objekty NIO 312 a NIO 332. 

Obdobně jako vodovod je pod asfaltovou komunikací zbudována i páteřní trasa horkovodu. 
Nový řad horkovodu 2x DN 100 opět vznikl prodloužením stávajícího řadu z I. etapy výstavby. 
Tento je opět veden do provizorní šachty (stejně jako voda jsou zbudovány dvě tyto šachty). 
Zde je zaslepen a po proběhnutí technologických procesů zemních prací a pilotových základů 
na dotčeném objektu je dočasná šachta zrušena a dojde k finalizaci přípojky. 

Přípojka DN 100 opět ústí skrze chráničku ŽB  konstrukcí stěny 1. PP do místnosti 
výměníkové stanice. Slouží k vytápění dvojice objektů č. 23 + 22 a č. 21 + 20 deskovými 
otopnými tělesy. Přípojka horkovodu je obdobně jako u vodovodní přípojky zavedena pouze 
do výměníkové stanice u objektů č. 23 a č. 21. [1] 

5.3 Dílčí stavební a inženýrské objekty pro jednotlivé objekty 

5.3.1 Vzduchotechnika obj. č. 23, 22, 21, 20 

Jedná se o dílčí instalace v jednotlivých objektech. 
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Větrání bytových domů je upřednostňováno přirozené okny. Ve všech prostorách, kde toto 
nelze zajistit, je navrženo nucené větrání. Jedná se o prostory garáží, sklípků, technických 
prostor. V bytových jednotkách je to v místnostech WC, koupelnách a v kuchyni (příprava 
pro osazení digestoře).  

Pro jednotlivé prostory jsou navržena jednoduchá odsávací lokální zařízení (WC, koupelny, 
kuchyně), znehodnocený vzduch bude odváděn nad střechu objektu, příp. do fasády podle druhu 
znečištění. Předmětem řešení je rovněž nucené přetlakové větrání CHÚC typu B. Chlazení 
v objektech je v bytových jednotkách uvažováno v obytných místnostech (obývací pokoj 
s kuchyní a ložnice) ve dvou nejvyšších podlažích objektů (tzn. 6. NP + 7. NP). [1] 

5.3.2 Přípojky dešťové kanalizace obj. č. 23, 22, 21, 20 

Jedná se o stavební objekty NIO 3101, NIO 3201, NIO 3301 a NIO 3401. 

Nový řad dešťové kanalizace DN 500 pro celou II. etapu byl napojen ve stávající šachtě 
nad severní hranicí staveniště této etapy do stávajícího řadu DN 600 vybudovaného v I. etapě 
výstavby OS Zelené město. Tato Kanalizace I. etapy pak ústí do otevřeného koryta, dále 
do dešťové nádrže, odvodňovacího příkopu a přes zasakovací příkop a horskou vpusť 
do stávající dešťové kanalizace v Hrdlořezské ulici. Z nového řadu DN 500 II. etapy, je 
pod asfaltovou komunikací veden řad DN 400 až na hranici mezi 3a. fází a 3b. fází II. etapy 
výstavby. Zde pak přechází v DN 300 a vede pod komunikací až k místu, kde se do této dešťové 
kanalizace napojuje objekt č. 19. Její úplný konec v podobě poslední kanálové vpusti se nachází 
na hranici projektu OS Zelené město a ulicí Učňovská s OC Kaufland Jarov. 

K řešeným objektům jsou tedy z dešťové toky DN 400 pod komunikací vedeny přípravy 
přípojky DN 200. Ty jsou standardně, jako u ostatních příprav inženýrských sítí, zakončeny 
za obrubou asfaltové komunikace dočasnou šachtou a zaslepeny. Po dokončení již výše 
zmíněných technologických procesů na dotčených objektech dojde ke zrušení šachet a finalizaci 
přípojek. Kompletní dokončená přípojka je pak osazena revizní šachtou před objektem 
a do něho samotného prochází potrubí přes chráničku v ŽB konstrukci stěny 1. PP. [1] 

5.3.3 Přípojky splaškové kanalizace obj. č. 23, 22, 21, 20 

Jedná se o stavební objekty NIO 3102, NIO 3202, NIO 3302 a NIO 3402. 

Obdobně jako dešťová kanalizace je nový řad splaškové kanalizace DN 300 pro celou 
II. etapu napojen ve stávající šachtě nad severní hranicí staveniště této etapy do stávajícího řadu 
DN 700 vybudovaného v I. etapě výstavby OS Zelené město. 

Splašková kanalizace DN 300 je vedena pod asfaltovou komunikací souběžně s dešťovou 
kanalizací a končí napojením objektu č. 19 3b. fáze, II. etapy výstavby. 

K řešeným objektům jsou ze splaškové stoky vedeny přípravy kanalizační přípojky DN 200. 
Ty jsou standardně, jako u ostatních příprav inženýrských sítí, zakončeny za obrubou asfaltové 
komunikace dočasnou šachtou a zaslepeny. Po dokončení již výše zmíněných technologických 
procesů na dotčených objektech dojde ke zrušení šachet a finalizaci přípojek. Kompletní 
dokončená přípojka je pak osazena revizní šachtou před objektem a do něho samotného 
prochází potrubí přes chráničku v ŽB konstrukci stěny 1. PP. [1] 

5.4 Ostatní stavební objekty II. etapy, 3a. fáze 

5.4.1 Vedení NN II etapy, 3a. fáze včetně přípojek  

Jedná se o stavební objekt NO 410. 

V rámci II. etapy, 1. fáze bylo vybudováno vedení NN pod novými chodníky před objekty 
této fáze a pod asfaltovou komunikací bylo vedení protaženo k budoucí výstavbě dalších fází 
a to na hranici objektů č. 25 a 26 (objekty 2. fáze). Dále je tedy vedení NN vedeno opět 
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pod novými chodníky 2. a 3a. fáze výstavby. Jednotlivé přípojky jsou vedeny k objektům 
v pozici hlavního vchodu do budovy. Na západní fasádě vchodu je umístěna připojovací skříň 
RIS. Z této skříně už je dále rozvedena celá objektová elektroinstalace. 

Vedení NN pro mnou řešené objekty je tedy prodloužením vedení, které je zakončeno 
na hranicích 2. a 3a. fáze vytaženou přípravou nad úroveň terénu. Příprava je umístěna 
v chráničkách a viditelně označena. Toto vedení bude prováděno současně s připojováním 
objektů na vodovodní, kanalizační a horkovodní přípravy přípojek. [1] 

5.4.2 Vedení VO II etapy, 3a. fáze 

Jedná se o stavební objekt NO 420. 

V rámci II. etapy, 1. fáze bylo vybudováno vedení VO pod novými chodníky před objekty 
této fáze a pod asfaltovou komunikací bylo vedení protaženo k budoucí výstavbě dalších fází 
a to na hranici jednoho z mnou řešeného objektů č. 21. Dále je tedy VO vedeno opět pod 
novými chodníky 2. a 3a. fáze výstavby. 

Pokud chceme dodržet předpoklad systému výstavby OS Zelené město i doloženou 
dokumentaci, která předepisuje pozici přípojek a návaznost 2. fáze a 3a. fáze ve chvíli, kdy 
je dokončená hrubá stavba 2. fáze, musíme zaručit, že k pokládce vedení VO a telefonních 
kabelů pro tyto dvě fáze ze směru od námi řešených objektů dojde ještě před realizací 
zpevněných ploch, ČTU a sadových úprav na 2. fázi výstavby.  

Dle časového plánu provádíme přípojky 3a. fáze v druhé polovině března 2016, kdy 
předpokládám, že na předešlé fázi budou probíhat vnitřní dokončovací práce a následně 
v období květen až červen teprve finální úpravy zpevněnými plochami. To znamená, že odstup 
fází výstavby v čase je zhruba 1 rok. 

Obdobně jako u vedení NN bude vedení telefonních kabelů a VO realizováno v době 
finalizace přípojek vodovodu, kanalizace a horkovodu do námi řešených objektů. [1] 

5.4.3 Vedení telefonních kabelů II etapy, 3a. fáze včetně přípojek 

Jedná se o stavební objekt NO 430. 

V rámci II. etapy, 1. fáze bylo vybudováno vedení telefonních (sdělovacích) kabelů 
pod novými chodníky před objekty této fáze a pod asfaltovou komunikací bylo vedení 
protaženo k budoucí výstavbě dalších fází a to na hranici mnou řešených objektů č. 21 a 20. 
Dále je tedy vedení sdělovacích kabelů vedeno opět pod novými chodníky 2. a 3a. fáze 
výstavby. Jednotlivé přípojky jsou vedeny k objektům v pozici hlavního vchodu do budovy 
a dále do místnosti kočárkárna, kde jsou sdruženy ve sběrné skříni s projektovým označením 
RDAT. Zde už se nachází jednotlivé rozvodné prvky poskytovatelů telefonního a internetového 
připojení. 

Návaznost na zpevněné plochy je zmíněno již výše. Obdobně jako u vedení NN bude vedení 
telefonních kabelů a VO realizováno v době finalizace přípojek vodovodu, kanalizace 
a horkovodu do námi řešených objektů. [1] 

5.4.4 Opěrná gabionová zdiva II etapy, 3a. fáze 

Jedná se o stavební objekt NO 440. Opěrná gabionová zdiva jsou navržena ve třech 
variantách.  

První variantou je provedení opěrného zdiva na jižní hranici 3a. a následně i 3b. fáze. Zde 
se jedná čistě o zádržnou konstrukci, která má za úkol přechod předzahrádek na svažitý terén 
hranice sousedního objektu učiliště. V závislosti na proměnném profilu této hranice se mění 
i konstrukční výška této opěrné zdi. Tloušťka zůstává neměnná. Opěrné zdivo je provedeno 
skládáním žulového kameniva do připravených armokošů z galvanované oceli (povrchová 
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úprava obsahující 95% Zn a 5% Al). Pro větší kompaktnost je armokoš ve vrstvách prosypáván 
drceným kamenivem menší frakce, aby tak došlo k zaplnění všech kaveren. Koše se spojují 
C prvky a spirálami. Opěrná zeď je založena na štěrkovém hutněném loži. 

Druhou variantou je pak opěrná gabionová zeď (tvoří systém předzahrádek) mezi objektem 
č. 24, 2. fáze a objektem č. 23, 3a. fáze, dále pak už jenom v 3a. fázi mezi objektem č. 22 
a č. 21. a v poslední řadě rohový gabion předzahrádky u objektu č. 20. 

Třetí variantou jsou gabionové stěny v pojetí jen částečně kamenivem vyplněných plotů 
ohraničujících jednotlivé předzahrádky. Kamenivo je v koši o výšce cca 1 m dosypáno pouze 
na úroveň cca 200 mm a to pouze proto, aby tento zamýšlený plot přitížilo. [1] 

5.4.5 Zemní tělesa předzahrádek a opěrných zdí II etapy, 3a. fáze 

Jedná se o stavební objekt NO 450. 

Zemní tělesa jsou ČTÚ na systému předzahrádek a zásypů opěrných zdí na hranici OS 
Zelené město 3. fáze a pozemku učiliště v ulici Učňovská. 

Předzahrádky jsou vytvořeny násypem zeminy na ŽB konstrukci stropu 1. PP, na terén 
v úrovni základové spáry nebo na rostlý terén v závislosti na poloze dle figur HTÚ v PD. Výška 
těchto násypů je tudíž proměnlivá. V těchto zemních tělesech se nachází systém drenážních 
potrubí a šachet, který tak zabezpečuje dokonalé odvodnění. Tyto zemní tělesa jsou specifická 
svým složením vrstev a mocnostmi. V závislosti na těchto faktorech je uzpůsoben budoucí 
provoz částí předzahrádek. [1] 

5.4.6 Komunikace a zpevněné plochy II etapy, 3a. fáze 

Jedná se o stavební objekt NO 460. 

V rámci 3a. fáze výstavby bude budován pěší chodník před objekty včetně napojení vstupů 
ke vchodům. Tento pěší chodník z betonové zámkové dlažby bude pokračováním chodníku 
z 2. fáze výstavby a k napojení dojde na hranici objektů č. 24 a č. 23 – tedy na rozhraní dvou 
fází. 

Rovněž budou vybudovány vjezdy do garáží. Celkem se jedná o dvě napojení vždy 
na garážová vrata mezi objekty č. 23 a 22 a objekty č. 21 a 20. Tyto vjezdy budou rovněž 
asfaltové, ve stejném složení jako přilehlá dvouproudá areálová vozovka. Další úpravou týkající 
se asfaltové vozovky budou parkovací zálivy před jednotlivými bytovými domy. Tyto plochy 
budou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou a budu tedy materiálově a vizuálně odděleny 
od krytu komunikace. Tyto zálivy slouží především k parkování návštěv rezidentů bytových 
jednotek. 

Za zpevněné plochy považujeme i konstrukce teras na předzahrádkách. Konstrukci tvoří 
štěrkový násyp se zabetonovanými obrubami. Do tohoto tělesa jsou kladeny betonové 
velkoformátové dlaždice. [1] 

5.4.7 Sadové úpravy II etapy, 3a. fáze 

Jedná se o stavební objekt NO 470. 

Sadové úpravy se týkají všech do budoucna zelených ploch. Předzahrádky jsou investorem 
navrženy pouze jako zatravněné. Ve větších mocnostech násypů lze po domluvě se správcem 
objektu vysadit menší keře, jejichž kořeny nenaruší drenážní a hydroizolační souvrství 
předzahrádek. Tuto činnost řeším také v příloze specializace DP - B11. Návod pro užívání 
bytové jednotky. Před vchody jsou rovněž plochy mezi pěším chodníkem a objekty, popřípadě 
mezi chodníkem a komunikací opatřeny ornicí a osety travním semenem. Dle PD sadových 
úprav jsou před objekty a mezi předzahrádkami a opěrnou zdí na jižní straně pozemku vysazeny 
stromy a lokálně plochy ošetřeny mulčovací kůrou s výsadbou keříků. [1] 
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5.4.8 Záporové pažení 

Jedná se o stavební objekt NIO 300.  

K této činnosti nejsou dostupné potřebné podklady. Více je tato činnost popsána v kapitole 
A4. Studie realizace hlavních technologických stavebního objektu. Pažení zde uvádím 
pro obecnou přehlednost. 

6  POPIS POZEMKŮ STAVENIŠTĚ CELÉ II. ETAPY 
Níže je popsáno celkové řešení II. etapy, v níž se nachází mnou řešená 3a. fáze. Je nezbytné 

popsat pozemky staveniště jako celek. 

6.1 Charakteristika stavebních pozemků II. etapy OS Zelené město 

Pozemky pro soubor budov s označením Obytný soubor Zelené Město, II. etapa se nachází 
v katastrálním území Hrdlořezy na Praze 9. Obecně je celá II. vymezena ze západu stavbou 
nového OC Kaufland u ulice Spojovací, z jihu areálem středního odborného učiliště, z východu 
lesním pozemkem u ulice Mezitraťová, ze severu navazuje na již vybudovanou I. etapu OS 
Zelené město. 

Na celém území „OS Zelené město - Jarov“ se původně nacházela zahrádkářská kolonie. 
Dotčenými pozemky pro výstavbu tohoto souboru jsou parcely č. 88/1; 84/28 a 91/1 
katastrálního úřadu Hrdlořezy. V územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
má dotčené území následující funkční využití: OB – čistě obytné s kódem míry využití E, které 
je určeno pro bydlení. Souřadnicový systém S-JTSK. Výškový systém Balt po vyrovnání. [1] 

6.2 Asanace, demolice a jiná opatření na pozemcích II. etapy 

Likvidace chatek a oplocení bývalé kolonie a rovněž kácení zeleně v lokalitě II. etapy bylo 
provedeno na základě povolení před započetím výstavby I. etapy OS Zelené město v celé ploše 
tohoto řešeného území. Ornice byla sejmuta před započetím výstavby I. etapy OS Zelené město 
a uskladněna na mezideponii, která se nacházela na území výstavby II. etapy. [1] 

6.3 Napojení II. etapy na dopravní infrastrukturu 

Celá II. etapa OS Zelené město je napojena na dopravní infrastrukturu v ulici Učňovská 
pomocí nové areálové komunikace. Dopravně bude II. etapa OS Zelené město obsloužena 
následujícím způsobem: vjezd a výjezd všech vozidel na nově upravenou ulici Učňovská 
v rámci akce OC Kaufland. [1] 

6.4 Napojení II. etapy na technickou infrastrukturu 

V rámci výstavby OS Zelené město jsou realizovány nové řady vody, kanalizace. Dále nové 
rozvody tepla, elektrické energie a sdělovacích sítí. Napojení celé II. etapy je řešeno jako 
prodloužení již vybudovaných technických infrastruktur v I. etapy. Tato napojení se nacházejí 
na severní hranici pozemku II. etapy OS Zelené město. V I. etapě byl rovněž zbudován suchý 
poldr pro zachytávání dešťové vody. Do tohoto systému je začleněna napojením dešťového 
kanalizačního potrubí i celá II. fáze výstavby. [1] 

7  OBECNÝ POPIS STAVENIŠTĚ II. ETAPY, 3A. FÁZE 
Kompletně řešeno v kapitole A5. Projekt zařízení staveniště. 
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8  POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] Studium zapůjčené projektové dokumentace od společnosti IMOS Brno, a. s 
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1  ZÁKLADNÍ INFORMACE SITUACE 

1.1 Obecná poloha stavby a dopravní tepny 

Stavba se nachází v kraji: Hlavní město Praha, městská část Praha 9 

 

Obrázek 1. Poloha stavby OS Zelené město, II. etapa, 3a. fáze [1] 

1.2 Mapa lokality a popis území 

Novostavby bytového komplexu OS Zelené město, II. etapa, 3. fáze se nachází na parcelách 
č. 88/1, 84/25, 91/1, v katastrálním území Hrdlořezy. Adresně se jedná o prodloužení ulice 
Učňovská, které bylo provedeno již v 1. fázi etapy. 

Z křižovatky Koněvova směřuje směr OS ulice Učňovská, kdy se po pravé straně nachází 
konečná zastávka PID Praha - Spojovací. Dále se před vjezdem do areálu Zelené město po pravé 
straně nachází objekt učiliště a střední odborné školy. Po levé straně se nachází OC Kaufland. 
Díky těmto třem objektům můžeme očekávat na vozovce, která je hlavní a jedinou zásobovací 
tepnou stavby, zvýšený pohyb zejména chodců ale také automobilů. 

Popis lokality (viz obrázek níže): 

Žlutě je vyznačena přeložená a prodloužená ulice Učňovská vybudovaná v 1. fázi II. etapy 
výstavby OS zelené město. 

Bod 1 - dotčené území výstavby OS Zelené město 

  - červená hranice  => celá II. etapa 

  - modrá hranice  => řešená 3a. fáze, objekty č. 23, 22, 21 a 20 

Bod 2 - stávající OS Zelené město - dokončená I. etapa 

Bod 3 - areál Odborné střední školy a učiliště 

Bod 4 - Obchodní centrum Kaufland 

Bod 5 - Konečná zastávka (točna) PID Praha - Spojovací 
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Obrázek 2. Pohled na dotčenou lokalitu [2] 

1.3 Obecný popis staveniště 

Staveniště je pojato komplexně pro 3. fázi II. etapy na parcelách č. 88/1; 84/25; 91/1. Tento 
prostor se nachází v jihozápadní části celého OS Zelené město. Jedná se o dostavbu 6 bytových 
domů. Předposlední řešená 3a. fáze o čtyřech objektech a poslední 3b. fáze o dvou objektech. 
Řešené budoucí objekty se budou zbudovány při jižní straně pozemku, kdy při jízdě po nově 
zbudované asfaltové komunikaci do areálu OS se tyto domy budou nacházet po pravé straně 
komunikace. Asfaltová vozovka má mimo rozšíření pro parkovací stání šířku 6 500 mm. 

Plocha staveniště bude rozdělena do dvou oblastí. První - tzv. jižní (blok ZS-A) je na severní 
straně ohraničena areálovou komunikací pro příjezd rezidentů a na jižní straně hranicí pozemku 
učiliště (dáno stávajícím plotem). Na východní straně stavba navazuje předzahrádkami 
(konkrétně betonovou stěnou) na 2. fázi výstavby na objekt č. 24. Na západní straně se nachází 
napojení areálové komunikace na ulici Učňovská. V tomto cípu staveniště je navržena 
uzamykatelná brána pro vjezd vozidel. 

Druhá samostatná oblast staveniště (blok ZS-B) je plocha kolem budoucího objektu č. 18 
navazující 3b. fáze. Ta je ohraničena z jihu areálovou komunikací a v jižním cípu je plánována 
hlavní vrátnice s vjezdem. Na severu vymezuje prostor staveniště hranice s I. etapou výstavby 
a to konkrétně pěší chodník mezilehlého parku. Na západní straně se nachází OC Kaufland a na 
východě daný blok uzavírá dokončená 1. fáze II. etapy (zelená plocha budoucího parku 
a přístupový sjezd do podzemních garáží objektu č. 30). Mezi těmito oddělenými staveništi 
bude umožněn průjezd protilehlými branami, který bude dopravně ošetřen značkami.  

Celé staveniště bude oploceno dočasnými (mobilními i pevnými) a stávajícími ploty, které 
budou vybaveny výstražnými tabulkami a upozorněními.  

1.4 Koordinační situace stavby 

Koordinační situace a situace s úpravou dopravního značení areálu jsou řešeny jako 
samostatné přílohy. 

Koordinační situace: C2.1 Koordinační situace stavby 3a. fáze 

Situace s úpravou dopravního značení: C2.2 Dopravní značení stavby 3a. fáze 
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2  DOPRAVNÍ TRASY 

2.1 Výpis jednotlivých tras 

Níže jsou řešeny hlavní dopravní trasy pro přepravu vybraných stavebních strojů a dále pro 
hlavní materiály výstavby OS Zelené město, II. etapa, 3a. fáze. 

2.1.1 Bod A - areál recyklačního závodu Kare 

Dopravní trasa A - jedná se o recyklační závod Kare. Odtud bude probíhat návoz směsného 
recyklátu pro zařízení staveniště - staveništní komunikace. Využíván bude nákladní automobil 
Tatra 148. [3] 

Adresa: KARE Praha, s.r.o. 
  Chodovská ul. (areál JLV) 
  141 00 Praha 4    

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 12 km 
s časovým dojezdem 15 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.2 Bod B - půjčovna SVP 

Dopravní trasa B - jedná se o provozovnu půjčovny stavebních strojů a vybavení. Odtud 
bude zapůjčeno mobilní oplocení, stavební výtah a stavební lešeňový vrátek. Doprava pomocí 
nákladního automobilu MAN s hydraulickou rukou, nebo užitkovým automobilem Iveco. [4] 

Adresa: SVP - půjčovna s.r.o. 
  Vídeňská 158/128 
  148 00 Praha 4    

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 
17,5 km s časovým dojezdem 23 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.3 Bod C - areál půjčovny Koma Rent 

Dopravní trasa C - jedná se o areál půjčovny kontejnerů zařízení staveniště - správních, 
sociálních a skladových. Doprava pomocí nákladního automobilu dodavatele, kdy je dáno, že 
počet dopravovaných buněk na jedno naložení prostředku jsou max. 2 kusy. [5] 

Adresa: KOMA RENT s. r. o.   
  Za zastávkou 373 (vjezd z ulice Kutnohorská 426)   
  109 00 Praha 10   

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 9,2 km 
s časovým dojezdem 14 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.4 Bod D - provozovna betonárky Cemex Praha Malešice 

Dopravní trasa D - provozovna betonárky Cemex odkud je na stavbu pomocí 
autodomíchávačů dopravována betonová směs. Rovněž je odtud zapůjčeno čerpadlo betonové 
směsi Schwing. Ve stejném areálu svoji činnost provozuje rovněž prefa výrobna odkud 
dovážíme prefabrikovaná schodišťová ramena. Návoz obstará souprava tahače a valníkového 
návěsu. [6] [7] 

Adresa: Cemex - provozovna Malešice  PREFA PRAHA a. s.   
  Teplárenská 608/11   Teplárenská 608/11  
  108 00 Praha 10 - Malešice  108 00 Praha 10 - Malešice  

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 4,7 km 
s časovým dojezdem 9 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 
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2.1.5 Bod E - sklad výrobce výztuží a armovna 

Dopravní trasa E - z této výrobny společnosti Ferona dovážíme prutovou výztuž 
a s přidružené armovny již hotové armokoše pro výstavbu skeletové konstrukce. Dopravu 
zajistíme soupravou tahače a valníkového návěsu. [8] 

Adresa: Ferona, a.s. - Pobočka Praha    
  Polygrafická 3/262 
  108 33 Praha 10   

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 4,3 km 
s časovým dojezdem 9 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.6 Bod F - dodavatel bednících prvků PERI 

Dopravní trasa F - z této pobočky společnosti Peri dovážíme na stavbu ŽB monolitického 
skeletu veškeré bednící prvky. Dopravu zajistíme soupravou tahače a plošinového návěsu 
MEUSBURGER. [9] 

Adresa: Pobočka Peri, spol. s.r.o. 
  Průmyslová 392 
  252 42 Jesenice u Prahy  

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 
32,3 km s časovým dojezdem 30 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.7 Bod G - stavebniny DEK 

Dopravní trasa G - tato pobočka stavebnin DEK je hlavním zdrojem stavebních materiálů 
pro výstavbu bytových domů. Zabezpečujeme zde především dodávky zdících prvků, 
pytlovaných malt, veškerých prvků fasádního systému, spojovací materiál, lepící a spárovací 
hmoty pro obklady, venkovní betonové dlažby a další stavební materiály. Doprava bude 
probíhat dle typu materiálu nákladním autem s hydraulickou rukou, soupravou tahače a 
valníkového návěsu nebo užitkovým vozem. [10] 

Adresa: STAVEBNINY DEK - pobočka Hostivař 
  Průmyslová 1575/13 
  10200 Praha 10 - Hostivař  

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 6,3 km 
s časovým dojezdem 11 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.8 Bod H - provozovna společnosti Baumit 

Dopravní trasa G - z této pobočky Baumit dovážíme zásobníková sila se zdícími a 
omítkovými maltami. Stavební materiál Baumit používaný u fasádního systému zajištujeme ve 
stavebninách DEK (lepší dostupnost)! Dovoz a odvoz sil zajištěn nákladním vozidlem neboli 
silonosičem. Doplnění sil v případě potřeby zajistí silodofukovač. [11] 

Adresa: Baumit - provozovna Praha 9 - Čakovice 
  Cukrovarská 864 
  196 00 Praha 9 - Čakovice  

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 
12,3 km s časovým dojezdem 16 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.9 Bod I - půjčovna fasádního lešení 

Dopravní trasa I - z této půjčovny lešení bude dovezeno na stavbu fasádní lešení. Dovoz 
zajistíme soupravou tahače a valníkového návěsu. [12] 
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Adresa: ALFIX - Centrála Praha 
  K Horkám 21 
  102 00 Praha 10 – Hostivař  

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 7,6 km 
s časovým dojezdem 16 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.10 Bod J - výrobna oken a dveří 

Dopravní trasa J - z výrobny společnosti Vekra v Lázních Toušeň budou pomocí soupravy 
tahače a valníkového návěsu či podvalníku pro přepravu oken dopraveny jednotlivé obvodové 
výplně. [13] 

Adresa: Window Holding a.s. - Vekra (výrobna) 
  Hlavní 456 
  250 89, Lázně Toušeň  

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 
23,4 km s časovým dojezdem 22 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.11 Bod K - půjčovna věžových jeřábů 

Dopravní trasa K - ze sídla pobočky společnosti JSV - pronájem jeřábů, bude na soupravě 
tahače a podvalníku dopraven věžový jeřáb Sáez TL 555 5T. [14] 

Adresa: Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. 
  Pražská 322 
  251 62 Mukařov  

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 22,7 
km s časovým dojezdem 28 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.12 Bod L - pronájem autojeřábu 

Dopravní trasa L - z firmy Červený Praha je pronajat na stavbu věžového jeřábu a na osazení 
prefabrikovaných schodišťových ramen 1. PP autojeřáb Liebherr LTM 1050. [15] 

Adresa: Milan Červený s.r.o. - Depo mechanizace: 
  U Školy 3 
  252 68 Kněževes u Prahy  

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 
24,1 km s časovým dojezdem 31 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 

2.1.13 Bod M - likvidace odpadů 

Dopravní trasa M - do areálu společnosti Domeček - odpady budou odváženy veškeré 
stavební odpady. Jedná se o stavební suť (beton, cihly, apod.), dřevo, papír, plasty, kovy, obaly, 
materiály na bázi asfaltu a další odpadové materiály. K odvozu a návozu kontejnerů bude 
využíván nákladní automobil s kontejnerovou úpravou. Odvážené kontejnery budou na stavbě 
ihned nahrazeny prázdnými. [16] 

Adresa: Domeček odpady s.r.o. 
  Dřevčická 44 
  108 00 Praha 10 

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 2,9 km 
s časovým dojezdem 6 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 
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2.1.14 Bod N - likvidace zeminy 

Dopravní trasa N - firma B & P nabízí v okolí Prahy možnost ukládky výkopové zeminy 
v areálu skládky Logla. K odvozu přebytečné zeminy ze stavby bude sloužit automobil 
Tatra 148 v počtu 2 ks pro etapu odvozu zeminy. [17] 

Adresa: LOGLA s.r.o. 
  Pražská 326  
  250 81 Nehvizdy 

Na trase nebyl shledán žádný kritický bod ani omezení. Předpokládaná délka trasy je 
21,3 km s časovým dojezdem 23 minut. Na konci kapitoly je přiložen mapový podklad. 
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2.2 Mapové podklady k trasám 

Dopravní trasa A 

  

Obrázek 3. Dopravní trasa A [1] 

Dopravní trasa B 

 

 

Obrázek 4. Dopravní trasa B [1] 
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Dopravní trasa C 

 

 

Obrázek 5. Dopravní trasa C [1] 

Dopravní trasa D 

Obrázek 6. Dopravní trasa D [1] 
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Dopravní trasa E 

  
Obrázek 7. Dopravní trasa E [1] 

Dopravní trasa F 

 
 

Obrázek 8. Dopravní trasa F [1] 
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Dopravní trasa G 

 

Obrázek 9. Dopravní trasa G [1] 

Dopravní trasa H 

 
 

Obrázek 10. Dopravní trasa H [1] 
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Dopravní trasa I 

 
 

Obrázek 11. Dopravní trasa I [1] 

Dopravní trasa J 

 
 

Obrázek 12. Dopravní trasa J [1] 
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Dopravní trasa K 

 
 

Obrázek 13. Dopravní trasa K [1] 

Dopravní trasa L 

  

Obrázek 14. Dopravní trasa L [1] 
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Dopravní trasa M 

 

 

Obrázek 15. Dopravní trasa M [1] 

Dopravní trasa N 

 

Obrázek 16. Dopravní trasa N [1] 
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1  OBSAH ČASOVÉHO A FINAN ČNÍHO PLÁNU STAVBY 
Tato kapitola se zabývá navržením časového a finančního plánu stavby jednotlivých objektů 

3a. fáze, II. etapy OS Zelené město. Celkem se jedná o 24 stavebních nebo inženýrských 
objektů. 

1.1 Seznam řešených objektů: 

NIO 300 Záporové pažení stavební jámy 3a. fáze 
NO 310 Bytový dům č. 23 
NIO 311 Společná přípojka vodovodu obj. 23 + 22 
NIO 312 Společná přípojka horkovodu obj. 23 + 22 
NIO 3101 Přípojka dešťové kanalizace obj. č. 23 
NIO 3102 Přípojka splaškové kanalizace obj. č. 23 
 
NO 320 Bytový dům č. 22 
NIO 3201 Přípojka dešťové kanalizace obj. č. 22 
NIO 3202 Přípojka splaškové kanalizace obj. č. 22 
 
NO 330 Bytový dům č. 21 
NIO 331 Společná přípojka vodovodu obj. 21 + 20 
NIO 332 Společná přípojka horkovodu obj. 21 + 20 
NIO 3301 Přípojka dešťové kanalizace obj. č. 21 
NIO 3302 Přípojka splaškové kanalizace obj. č. 21 
 
NO 340 Bytový dům č. 20 
NIO 3401 Přípojka dešťové kanalizace obj. č. 20 
NIO 3402 Přípojka splaškové kanalizace obj. č. 20 
 
NO 410 Vedení NN II etapy, 3a. fáze včetně přípojek 
NO 420 Vedení VO II etapy, 3a. fáze 
NO 430 Vedení telefonních kabelů II etapy, 3a. fáze včetně přípojek 
NO 440 Komunikace a zpevněné plochy II etapy, 3a. fáze 
NO 450 Opěrná gabionová zdiva II etapy, 3a. fáze 
NO 460 Zemní tělesa předzahrádek a opěrných zdí II etapy, 3a. fáze 
NO 470 Sadové úpravy II etapy, 3a. fáze 

1.2 Výsledek řešené kapitoly 

Hlavním výstupem této kapitoly je příloha B3. Propočet výstavby 3a. fáze dle THU, 
vytvořená v programu BUILDpower S. Z této pak vychází výkresová příloha C3. Časový 
a finanční plán stavby - objektový. 

1.3 Postup tvorby plánu 

Ceny jednotlivých objektů byly až na záporové pažení stanoveny dle THU ukazatelů 
v programu BUILDpower S a to pomocí vynásobení MJ objektu a daného cenového ukazatele. 
Tyto ukazatele byly dohledány s co možná největší podobností k řešeným objektům diplomové 
práce. [1] 

Záporové pažení, které se nedalo adekvátně dle THU ukazatelů ocenit, jsem individuálně 
konzultoval s firmou, která mi zapůjčila projektovou dokumentaci k diplomové práci. [2] 

Pro výpočet časového plánu objektů oceněných dle THU jsem stanovil a použil finanční 
produktivitu jednoho pracovníka za čistou hodinu pracovní činnosti. [3] 
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Je nutné poznamenat, že vytvořený objektový časový a finanční plán stavby dle THU slouží 
pouze jako obecný a orientační dokument doby trvání výstavby a její finanční náročnosti. Nelze 
ho tedy porovnávat s detailnějšími cenovými, časovými a zdrojovými výstupy v dalších 
kapitolách této práce, které výstavbu v těchto hlediscích výrazně zpřesňují. Detailně jsou řešeny 
hlavní stavební objekty bytových domů (NO 310, NO 320, NO 330 a NO 340) v jiných 
kapitolách.  

 - Cenově jsou objekty (vzor v podobě objektu č. 22 - budovy jsou téměř identické) 
 zpracovány pomocí položkového rozpočtu v kapitole A11.2 Jiná zadání - Rozpočet 
 hlavního stavebního objektu.  

 - Časově jsou objekty řešeny v kapitole A7. Časový plán hlavního stavebního 
 objektu.  

 - V poslední řadě počty zdrojů jsou zpracovány v kapitole A8. Plán zajištění zdrojů. 
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1  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
Veškeré identifikační údaje stavby, řešeného území, kapacitní údaje a údaje o členění 

souboru na stavební objekty jsou kompletně řešeny již v předchozí kapitole A1. Technická 
zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

2  CHARAKTERISTIKA NOV Ě BUDOVANÝCH STAVEBNÍCH A 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKT Ů 

2.1 Hlavní stavební objekty bytových domů 

2.1.1 Bytové domy č. 23, 22, 21, 20 

Jedná se o stavební objekty s označením NO 310, NO 320, NO 330 a NO 340. 

Koncept architektonického a materiálového řešení II. etapy, 3a. fáze zůstal zachován 
a navazuje tak na okolní objekty již zhotovených etap OS Zelené město. Charakteristikou 
pro tento obytný soubor je jeho terasovité řešení. Terasy nad střechami garáží ve dvou úrovních 
slouží jako privátní okrasné předzahrádky pro klienty. V posledním 7. NP se rovněž nachází dvě 
velké dlážděné privátní terasy bytů. Na střeše je pak dřevo-plastová terasa jediného 
mezonetového bytu v posledním patře. 

Řešené bytové domy jsou objekty o jednom podzemním a sedmi nadzemních podlažích. 
V nadzemní části objektů jsou navrženy byty, v podzemní části potom prostory pro parkování 
vozidel a další odvozené provozy, zejména technické zázemí a sklípky. Všechny čtyři domy 
mají nadzemní část zcela totožnou s předchozí II. etapou, 2. fází. Poslední patra jsou rovněž 
ustoupená, což umožnilo, jak je uvedeno už výše, vytvořit dvě prostorné terasy a jeden byt 
koncipovat jako mezonetový s přístupem na střešní privátní terasu. Naopak byty umístěné 
v 1. NP a dva byty v 2. NP mají přičleněny předzahrádky. Ty jsou včleněné do systému 
opěrných gabionových nebo ŽB stěn a leží na násypech nad ŽB stropní konstrukcí 1. PP. 
Všechny ostatní byty mají balkony nebo lodžie. Celkový výraz fasády pak podtrhují 
dva významné prvky. Prvním jsou ocelo-dřevěné slunolamy, které jsou umístěny na balkonech 
a v lodžiích. Druhým pak dřevěné konstrukce pergol na terasách a na předzahrádkách. 

Stavby obytných domů jsou navrženy jako ŽB monolitické skelety. Konstrukce podzemního 
podlaží je celá ze ŽB a je opatřena hydroizolací. Ostatní podlaží jsou koncipována jako stěno-
sloupový skelet, který je dodatečně vyzdíván keramickými tvárnicemi. Výplně otvorů jsou 
v čelní fasádě v 1. PP hliníkové. Ostatní výplně fasády jsou jednotně dřevěná Euro okna. Fasáda 
je z minerální vaty, od 2. NP s povrchovou úpravou ze silikonové probarvené omítky 
a to v závislosti na poloze ve třech odstínech. Zateplená spodní podlaží 1. PP a 1. NP jsou 
obložena fasádními obkladovými pásky Klinker v černé matné barvě. Střecha je navržena jako 
plochá s hydroizolací z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Je proveden ochranný násyp 
z kačírku a na části střechy se nachází dřevo-plastová terasa. 

Vnitřní omítky jsou ve velkém procentuálním zastoupení sádrové, ostatní VPC. Podhledové 
konstrukce jsou z SDK. Nášlapné vrstvy v závislosti na poloze a užití epoxidové, keramické 
dlažby a dřevěné či laminátové podlahy. Terasy jsou dlážděny z velkoformátových betonových 
dlaždic a to na terén do násypu nebo na terče. Balkony a lodžie upraveny dlažbou. [1] 

2.2 Ostatní stavební a inženýrské objekty 

Veškeré tyto informace jsou řešeny v kapitole A1. Technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu. 
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3  POPIS STAVENIŠTĚ II. ETAPY, 3A. FÁZE 
Tyto informace jsou řešeny v kapitole A5. Projekt zařízení staveniště. 

4  STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 
ETAP STAVEBNÍCH OBJEKT Ů BYTOVÝCH DOM Ů 

4.1 Předběžné a přípravné práce 

4.1.1 Demolice objektů a likvidace zeleně 

V předchozích krocích při budování I. etapy byla v celé ploše budoucí zástavby odstraněna 
stávající zahrádkářská kolonie. Došlo k demolici chatek a jiných podružných objektů 
(např. skleníků apod.) a také bylo provedeno vykácení a likvidace zeleně. Zachovány byly 
pouze některé kvalitní dřeviny, které svoji povahou představují z přírodovědného 
a ekologického pohledu ojedinělé nebo vzácné exempláře a navíc nezasahují do budoucí 
výstavby objektů. Tyto zachované stromy jsou po celou dobu realizace pečlivě chráněny proti 
poškození. Tato ochrana se ovšem týkala především prostoru I. etapy a oddělujícího parčíku 
mezi etapami I. a II. OS Zelené město. Ve 3a. fázi II. etapy se ochrana zeleně neprovádí. [1] 

4.1.2 Přípravené zemní práce 

Následně proběhla v celé ploše zástavby (I. + II. etapa) i skrývka ornice a tato byla 
pak uložena na mezideponii (skládku) mimo oblast staveniště. Tu financuje investor (developer) 
za účelem neznehodnocení ornice na staveništních mezideponiích výstavbou. Ornice bude z této 
skládky na ČTÚ dovážena zpět (pro obě etapy). Na jižní stranu pozemků OS Zelené město 
(tzn. na mezideponii ležící v oblasti řešeného zájmového území II. etapy) byla skladována 
vytěžená část zeminy z I. etapy, která byla dále použita na násypy a zásypy této etapy. 

Pozemek, na kterém se budou realizovat objekty č. 23, 22, 21 a 20 (tzn. hlavní předměty 
mé diplomové práce) je tedy už z hotové I. etapy připraven pro následné zemní práce. 
V předchozí fázi 2, II. etapy byla rovněž vybudována záporová stěna, na kterou bude 
před zemními pracemi navázáno, její další částí. [1] 

Doplnění: 

Domnívám se, že prostor 3a. fáze II. etapy zřejmě nebude mít v reálné výstavbě, z hlediska 
reliéfu terénu, takovou podobu jakou předpokládá PD. Je vysoce pravděpodobné, 
že se na tomto území nacházelo ZS 2. fáze a rovněž na této ploše docházelo k pohybu všech 
stavebních strojů a to zejména těch pro zemní práce, které terén svoji činností a potřebami 
utváří nejvíce. 

Pro potřeby diplomové práce uvažuji, že podoba terénu je shodná s PD a množství zeminy 
zpracované při zemních pracích bude odpovídat výkazu výměr, který mi byl k PD poskytnut. 
Uvažuji pouze s odtěženým prostorem zeminy u navazující stěny obj. č. 24 (tak aby bylo možné 
obj. předchozí fáze vůbec provést) a také s částečně upraveným terénem u obruby na jižní 
straně asfaltové komunikace (budoucí blok zařízení staveniště ZS-A), který umožňoval 
a umožnuje pohyb vozidel stavby. 

4.2 Hrubá spodní stavba 

Hrubá spodní stavba se skládá z těchto technologických etap: záporové pažení, zemní práce, 
pilotové základy, základová deska a monolitické ŽB suterénní patro.  

Záporové pažení i zemní práce budou probíhat vždy od hranice s objektem č. 24 postupně 
k poslednímu objektu č. 20 řešené 3a. fáze. Pilotové základy, základová deska a ŽB monolitické 
suterénní patro již budou podobně jako podstatná část vrchní hrubé stavby probíhat jako 
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pracovní činnosti zároveň na obou dvojicích. Budou je tedy provádět dvě nezávislé pracovní 
čety. Jedna pro dvojici objektů č. 23 a 22 a druhá pro dvojici objektů č. 21 a 20. 

Strojní sestavy u jednotlivých technologických etap jsou řešeny v kapitole A6. Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanizmů.  

Časové rozvahy u jednotlivých etap jsou řešeny v kapitole A7. Časový plán hlavního 
stavebního objektu. Je nutné podotknout, že výstavba 4 objektů bude postupovat současně 
a jen s malými dílčími termínovými rozdíly. Proto jsou v časových rozvahách uváděny termíny 
obecně pro celou 3a. fázi výstavby. 

4.2.1 Záporové pažení 

Jelikož nemám k technologické etapě pažení stavební jámy žádnou dokumentaci, provedu 
popis etapy z tohoto hlediska v obecné rovině. Jediným dostupným materiálem je situace 
s naznačenou délkou pažící stěny a výkaz výměr, kde je tato etapa vedena jako jednotná 
položka. Ze situace a řezů lze vyčíst, že budované objekty budou mít základovou spáru ve výšce 
236,10 m. n. m, přičemž původní terén se od hranice s areálem učiliště svažuje až k asfaltové 
areálové komunikaci. V řezu u vzorového objektu č. 22 je výška původního terénu v hlavě 
pažící stěny 243 až m. n. m.  

Z výkazu výměr je možné vyčíst tyto informace o záporovém pažení: 

Záporové pažení - zápory z ocelových profilů IPE 330 a 360 vkládané do vrtů průměru 
620 mm, paty vyplněny až do úrovně budoucího dna stavební jámy betonem C8/10, výplň mezi 
záporami výdřevou tl. 100 mm, kotveno do terénu 4-pramencovými kotvami s injektovaným 
kořenem, vč. převázek IPE 330, kompletní provedení včetně nutných lokálních zemních prací, 
vrtů, ocelových pažnic atd. (výměra je pohledová plocha od budoucího dna stavební jámy 
dle příslušných řezů). [2] 

Popis a pracovní postup etapy 

Záporová pažící stěna bude zhotovena jako pokračování této stěny z předchozí fáze 
výstavby. Tato přechozí část bude v závislosti na celkové dokončenosti na navazované objekty 
(předpokládám probíhající vnitřní dokončovací práce - odstup v čase výstavby obou fází tedy 
cca 1 rok) zřejmě již pod opěrnými gabionovými zdmi ukončena a navazovat se bude pouze 
na poslední ponechanou záporu v podobě ocelového I nosníku. Samotná pažící stěna se bude 
skládat ze zápor z ocelových I profilů, stabilizace zemními kotvami a pažnicemi z dřevěných 
fošen. Délku a profil vrtu a zápory (I profilu) i celkovou hloubku paty zápory navrhne a posoudí 
statik. Rovněž určí osové vzdálenosti. Ty se obecně pohybují v rozmezí od 1,5 do 2,5 m. [3] 

 V našem případě kdy nadzemní část zápory bude mít délku více než 3 m, budou statikem 
navrženy také zemní kotvy s převázkami. Směrem k západní straně výstavby k objektu č. 20 
se terén svažuje, a tudíž bude i záporová stěna dosahovat menší výšky. Mnou předpokládaná 
délka zápory v max. výšce záporového pažení (u objektu č. 23 a 22, pažení cca 3 m od jižní 
suterénní stěny, pozice přibližně 243 m. n. m.) bude max. cca 12 m. Na tuto maximální délku 
jsem v kapitole dimenzoval příslušné stavební stroje. 

Postupně dojde dle PD k vytyčení pozic budoucích pilotových vrtů pažení vytyčovacími 
kolíky a k hrubému vytyčení pozic objektů a stavební jámy. Vytyčení podrobné bude učiněno 
až následovně po dokončení pažících a zemních prací. Veškeré informace k vytyčení 
jsou řešeny v odstavci 5.2.2 Vytyčení stavby. 

Na vytyčených pozicích budou pomocí vrtací soupravy Bauer BG 15H vyvrtány otvory 
o průměru 620 mm a délky, kterou na dané pozici určil statik. Při vývrtu piloty se bude používat 
vkládání pažnice do vrtu. Zemina z vývrtu bude nakládána pomocí rypadlo-nakladače 
Caterpillar 432F na nákladní vůz Tatra 148 a odvážena na placenou skládku zemin mimo 
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stavbu. Po vyvrtání dostatečné hloubky se za pomocí vrtací soupravy a autojeřábu Tatra AD 20 
osadí ocelové IPE 330/360 a do výšky dna stavební jámy se pata zabetonuje C8/10. To bude 
provedeno autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C a pomocí tažného pístového 
čerpadla Putzmeister P 718 TD. Autodomíchávač a čerpadlo tedy stojí na pozici dané výkresem 
ZS a s dosahem čerpání max. 70 m pokryje všechny vývrty pilot pažení. Hloubka vrstvy betonu 
v patě zápory bude měřena pomocí nivelačního stroje a latě. 

Při zemních pracích dojde k postupnému odtěžování zeminy a k zabudování výdřev mezi 
zápory – tj. hraněného řeziva tl. 100 mm. Po odtěžení dohodnuté etáže se v místě, které určí 
statik, provedou pramencové horninové kotvy, jejichž hlavy budou opřeny do ocelových 
IPE 330 převázek a budou tak stabilizovat záporovou stěnu pro další odtěžování zeminy. Jelikož 
není v našem zájmu snižovat převázkami prostor mezi budoucí suterénní obvodovou stěnou 
a záporovým pažení, je nutné převázky konstruovat jako zapuštěné mezi zápory.  

Montáž převázek má následující pracovní postup: 

- vrty 
- cementová zálivka 
- osazení táhla kotvy 
- injektáž kořene 
- zřízení převázky 
- osazení kotevní hlavy 
- předepnutí          [3]  

Výkaz výměr, materiály 

Obj. č. 23: 18 ks vývrtu Ø 620 mm + 18 ks zápora IPE 360 
  9 ks převázka IPE 330 + horninová pramencová kotva 
  výdřeva – 238 m2 

Obj. č. 22: 20 ks vývrtu Ø 620 mm + 20 ks zápora IPE 330 
  9 ks převázka IPE 330 + horninová pramencová kotva 
  výdřeva – 239,4 m2 
Obj. č. 21: jen částečné pažení, 7 ks vývrtu Ø 620 mm + 7 ks zápora IPE 360 
  2 ks převázka IPE 330 + horninová pramencová kotva 
  výdřeva – 42 m2 
Obj. č. 20: bez pažení - terén spádován zemními pracemi    [2] 

Personální obsazení 

- 1 x vedoucí čety 
- Obsluha vrtacích souprav (piloty i horninové kotvy) 
- Obsluha injektážního přístroje 
- Řidič rypadlo-nakladače 
- Řidič nákladního automobilu 
- Řidič autodomíchávače 
- Řidič autojeřábu 
- 1x pomocný dělník 
- 2 x geodet 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- Vrtací souprava Bauer BG 15H 
- Nákladní auto Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 
- Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
- Autojeřáb Tatra AD 20 
- Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
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- Čerpadlo Putzmeister P 718 TD 
- Vrtací souprava AirROC D35 pro horninové kotvy 
- Mobilní vzduchový kompresor XAS 47 Kd 
- Injektážní systém Miniflex E 
- Nivelační přístroj s latí 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:  Převzetí staveniště a pracoviště, PD a geologických   
    průzkumů, mechanizace a pracovních pomůcek, kontrola  
    vytyčení 

Kontroly mezioperační: Průměry, hloubky a osové vzdálenosti vývrtů, čistota   
    vývrtů, materiálů záporového pažení, správnost osazení   
    zápor, betonáže pat zápor, montáže výdřevy a převázek   
    s horninovou kotvou 

Kontroly výstupní:  Správná geometrie záporové stěny, stabilita a únosnost 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 01 01   Beton 
17 02 01   Dřevo 
17 04 05   Železo a ocel 

Časová rozvaha 

Z hlediska výrazného hlukového zatížení při této etapě jsem navrhnul termín záporového 
pažení na první týden v měsíci březnu 2016. Stavba samotná začíná již 1. 3. 2016. Záporové 
pažení je pak nutné započnout 5. 3. 2016. 

Detailně problematiku řeší kapitola A12. Hluková studie výstavby a kapitola A5. Projekt 
zařízení staveniště. 

Otázku započetí (ale i průběhu) výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly 
zařízení staveniště B5.1 Studie vývoje počasí v návaznosti na výstavbu. 

4.2.2 Vytyčovací práce 

Popis a pracovní postup etapy 

Firma z oboru geodézie provede odborné vytyčení stavby všech čtyř objektů dohromady 
v několika záběrech. Nejprve vytyčí záporové pažení a základně stavební jámu a rohové body 
objektů. Po provedení zemních prací je třeba pak tyto rohové body obnovit a vytyčit i osový 
systém stavby, podle kterého budou prováděny pilotové základy i zbytek spodní stavby.  

Od bodů záchytných se provede vytyčení středu vývrtu pro záporu dřevěný kolíkem. 
Postupně se také vytyčí všechny prostorové body od bodů záchytných (např. od hranice 
pozemku, nebo od stávajících dokončených objektů). Nejprve dojde k vytyčení hlavních bodů 
stavby (rohy objektů, stavební jáma). Po zemních pracích se tyto body obnoví a je třeba upřesnit 
dalším vytyčením kompletně celou stavbu čtyř objektů. Jedná se o vytyčení osového systému 
výstavby budoucího skeletu. Všechny práce se budou řídit podle PD vytyčení stavby. Je nutné 
všechny důležité záchytné geodetické body na stavbě důkladně zaznačit a chránit je po celou 
dobu výstavby. 
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Veškeré vytyčení bude probíhat metodou pravoúhlých souřadnic. Firma použije přístroj 
totální stanice a dále pak nivelační přístroje a pásma. Označování všech bodů proběhne klasicky 
pomocí dřevěných geodetických výtyček. Ty budou podle své polohy odlišně označeny. 
Veškeré značení a trasování provedeno pomocí barevných sprejů. Výškové osazení stavby bude 
pomocí laviček a zaznačíme na ně i body polohové, aby bylo možné je po zemních pracích 
obnovit. Body lze značit i na sousední dokončený objekt č. 24. Lavičky umisťujeme 
do dostatečné vzdálenosti od výkopu a vytváříme je z dřevěných prvků svislých kolíků 
a vodorovného prkna stlučením hřebíky. V dodatečné vzdálenosti od výkopu dbáme na ochranu 
laviček do té doby, než vytvoříme pevný vytyčovací bod na základové desce pro další fáze 
výstavby.  

Výkaz výměr, materiály 

Vytyčovací dřevěné kolíky, stavební řezivo – kůly a prkna, hřebíky 

Personální obsazení 

- 1x vedoucí čety geodet 
- 1 x geodet 
- 1 x pomocný dělník 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- Teodolit, nivelační přístroj, geodetické latě a výtyčky, kovová či textilní pásma, značkovací 
spreje 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:  Převzetí pracoviště, PD, měřících přístrojů 

Kontroly mezioperační: Správné ustavení a pozice měřících přístrojů, dostatečná  
    stabilita všech výtyček, průběžná kontrola směrů a pozic 

Kontroly výstupní:  Výsledná kontrola vytyčení v souladu s PD 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 02 01   Dřevo 
17 04 05   Železo a ocel 
15 01 04   Kovové obaly 

Časová rozvaha 

Březen 2016 - 1. týden 

4.2.3 Zemní práce 

Jelikož se jedná o terén ve svahu, bude stavební jáma pro 3a. fázi koncipována jako zářez 
do svahu. Postup vyhotovení, pomocné konstrukce a ošetření stavební jámy jsou ovlivněny 
charakterem výstavby. Jedná se o terasový typ objektů (umožňují to ŽB stěny, stropy a opěrné 
gabionové zdivo), kdy v zářezu se bude nacházet budoucí suterén. Ten bude z jižní strany ještě 
společně s částí 1. NP pod úrovní upraveného terénu. Naopak severní strana bude ve finále 
obnažená a pohledová směrem ke komunikaci a bude sloužit jako vjezd do podzemních garáží 
(část bude opětovně zasypána – to je předmětem dalších technologických postupů). Současně 
pak proběhne zásyp předzahrádek. 
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V závislosti na vzájemné návaznosti všech řešených objektů 3a. fáze na sebe a také 
návaznosti na východní straně fáze na fázi předchozí (objekt č. 24) je řešen zářez ve svahu 
takto:  

Severní strana – terén stoupá od komunikace směrem k jihu k hranici dotčeného území 
s pozemky učiliště. Ze severní strany bude tedy probíhat čelo zemních prací, kdy limitem bude 
mobilní plot ZS. Jak již bylo dříve zmíněno, předpokládám, že terén u obruby asfaltové 
komunikace je po celé délce 3a. fáze uzpůsoben k pojezdu strojů. 

Jižní strana – tato strana je až k hranici objektů č. 21 a 20 stabilizována záporovým pažením. 
Při zemních pracích je proto nutné průběžně do zápor vkládat pažnice – tzv. výdřevu. Výkop 
u objektu č. 20 směrem k budoucímu objektu č. 18 bude svahován (zde již není takový sklon 
a pažení není nutné) v poměru 1:1,5. 

Východní strana – zde 3a. fáze navazuje na objekt č. 24 budovaný v předchozí fázi. 
Suterénní stěny navazujících objektů jsou navrženy jako vzájemně oddilatované. V tomto místě 
předpokládám z minulé etapy vytvořené svahování od stěny objektu na hranu stavební jámy 
minulé fáze. Dojde tedy pouze k dotěžení tohoto svahování. 

Západní strana – zde bude vytvořeno svahování stavební jámy v poměru 1:1,5 a dle výkresu 
C5.1 Zařízení staveniště blok ZS-A záporové pažení bude vytvořen sjezd do stavební jámy 
(bude to v podstatě jen drobné seškrábnutí svahu, jelikož svah u komunikace by již v podstatě 
žádný být neměl). 

K zemním pracím bude používáno kolové dvouradlicové rypadlo Caterpillar M315D 
o celkovém objemu lžíce 1 m3. Vypočtená výkonnost při zvoleném záběru výšky odtěžované 
etáže 1 m je 58 m3 rostlé = 76 m3 rozrušené zeminy (hlína s příměsí štěrků, obecně vlhká, 2000 
kg/m3 rostlá a 1600 kg/m3 rozrušená, koeficient nakypření Kn = 1,25). Bylo zohledněno i stáří 
rypadla a obsluha, případná jílovitost či lokální kamenitost půdy prodloužením cyklu o 15 s. 

 
Obrázek 17. Výpočet výkonnosti rypadla Caterpillar M315D [4] 

Využitelnost stroje předpokládám min 45 minut/hod. Jeden pracovní cyklus trvá cca 46 s. 
Odvoz zeminy budou zajišťovat nákladní auta Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 
(18 m3 korba, užitečné zatížení 28,25 t). Naložení jednoho vozu trvá asi 13 minut (dle užitného 
zatížení nákladního automobilu max. 17 m3 = 95% využití). K navážení zeminy na staveništní 
mezideponii navrhuji pouze 1 nákladní automobil Tatra. Mezideponie je ve vzdálenosti 
cca 150 m a čekací doba druhého automobilu by byla značně vysoká a tudíž neekonomická. 

Základová spára bude ručně dočištěna na maximální povolenou výškovou odchylku, která 
je dle PD určena na ± 20 mm. Dá se předpokládat výskyt spodní vody a případné hromadění 
dešťových srážek. Aby tato voda neunikala na asfaltovou komunikaci a neznečišťovala ji, 
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budou vybudovány studny. Do těchto bude základová spára vyspádována a voda bude z těchto 
studní pomocí čerpadel odčerpávána do kanalizační sítě (textilní hadice instalována 
do kanalizační vpusti asfaltové komunikace). 

Ručně bude vykopána jáma pro dojezd výtahu o plošných rozměrech 1,9x1,2 m a výšce 
1,5 m. V této hloubce v soudržných zeminách není nutné použít pažení. Z této jámy je 
před betonáží podkladních betonů rovněž nutné odčerpávat vodu. V této jámě se v budoucnu 
budou nacházet pilotové základy pro dojezd výtahu a samotnou výtahovou šachtu. 

Výkaz výměr, materiály 

Bilance zemin je zpracována z dostupných výkazů výměr, kdy je výkaz výměr pro vzorový 
objekt č. 22 přiložen jako podklad PD k diplomové práci. Veškerá zemina bude umístěna na 
staveništní mezideponii. Podrobné výkazy výměr jsou k dispozici i v příloze A11. 2 Jiná zadání 
- Rozpočet hlavního stavebního objektu. 

Objekt č. 20 = 207,356 m3 vytěžené zeminy  (259,2 m3 nakypřený objem) 
Objekt č. 21 = 189,306 m3 vytěžené zeminy  (236,6 m3 nakypřený objem) 
Objekt č. 22 = 207,975 m3 vytěžené zeminy  (260,0 m3 nakypřený objem) 
Objekt č. 23 = 189,306 m3 vytěžené zeminy  (236,6 m3 nakypřený objem) 
Celkem: 793.943 m3 vytěžené zeminy (992,43 m3 nakypřený objem) 
Potřeba pro zásypy stavby je 1050,8 m3 zeminy (v nakypřeném stavu)  [2] 

Personální obsazení 

- 1x vedoucí čety 
- 1 x pomocný dělník 
- 1 x řidič nákladního automobilu 
- 1 x obsluha rypadla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Kolové dvouradlicové rypadlo Caterpillar M315D 
- 1 x nákladní auto Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 
- Ruční nářadí - lopaty, rýče, krumpáče, apod. 
- Zařízení pro čerpání a odvod vody ze studny 
- Nivelační přístroj + latě 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:  Převzetí pracoviště, PD, vytyčení stavební jámy,   
    mechanizace a strojních průkazů 

Kontroly mezioperační: Svahování, sjezdu do stavebního zářezu, nepřetěžování   
    strojů, výšky etáží, osazování výdřevy, ukládání na   
    mezideponii 

Kontroly výstupní:  Výsledná kontrola stavební jámy a svahování dle PD,   
    výšková úroveň a čistota základové spáry 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. [5] 

Zemina je hlavním odpadem této etapy. Bude uložena na staveništní mezideponii zeminy 
a následně všechna použita na zásypy. 
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Časová rozvaha 

Březen 2016 - 1. týden 

Otázku započetí (ale i průběhu) výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly 
zařízení staveniště B5.1 Studie vývoje počasí v návaznosti na výstavbu. 

4.2.4 Provedení pilotových základů 

Po provedených zemních pracích a dočištění základové spáry dojde k vrtání pilotových 
základů. Nejdříve dojde k vytyčení středů pilot podle pilotovacího plánu. Každý tento střed 
bude vytyčen pomocí dřevěného kolíku označeného reflexní barvou. Vytyčení proběhne 
dle pokynů v kapitole 5.2.2 Vytyčení stavby, kde je o tomto procesu hovořeno jako o vytyčení 
osového systému stavby. 

Vrtání bude prováděno metodou CFA pilot. Jedná se o princip šnekového vrtáku 
se středovou rourou pro následnou aplikaci betonové směsi. Ta je uzavřena v době vrtání 
a otevírá se při vytáčení šnekového vrtáku ven z vrtu za současné aplikace betonové směsi 
do vrtu. Zemina se zpětným chodem vrtáku kupí v prostoru pilotážní roviny kolem hlavy piloty. 
K tomuto účelu bude použita vrtací souprava Bauer BG 15H. Z důvodu urychlení procesu 
s nadměrnou hlukovou zátěží pro okolí jsou navrženy dvě vrtací soupravy. První bude 
ponechána z procesu záporového pažení, druhá bude na stavbu dopravena.  

U této soupravy je možné vyměnit systém vrtání s výpažnicí za CFA systém šnekového 
vrtání s průměrem vrtu od 600 do 1200 mm. Průměry vrtaných pilot budou 600, 900 a 1200 mm 
s nejmenší délkou od 3 m až po největší délku 9 m. Délky pilot, průměry, označení, příslušné 
armokoše a postup pilotáže se řídí pilotovacím plánem. Souprava je opatřena pásovým 
podvozkem a do stavební jámy se dostane pomocí sjezdu. Vrtmistr ji navede na jednotlivé 
středy vývrtů označených výtyčkou a provedou se první tři otáčky. Zkontroluje se svislost 
a poté se pokračuje dál ve vývrtu. Po dosažení požadované hloubky je za pomocí odečtení 
momentu z přístroje nutné odečíst únosnost podloží, které je zkonzultováno se statikem. 
V případě špatné únosnosti je nutné vývrt prohloubit.  

Po dokončení vrtání je vrtací souprava připojena na soupravu autodomíchávače Stetter 
C3 BASIC LINE AM 10 C a autočerpadla betonové směsi SCHWING S 36 X. Dojde 
ke zpětnému chodu vrtáku a čerpání směsi do vrtu. Zemina se hromadí zpětným chodem 
šnekového vrtáku u hlavy piloty a je stahována mimo hlavu piloty rypadlo-nakladačem. 
Po dokončení betonáže můžeme přejít k vyztužení piloty armokošem. Ty budou na stavbu 
ve svázaných boxech operativně dováženy nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN 
35.400 HIAB 477 E-6. Min délka výztužného koše je 2 m a max. 5 m což ložná plocha 
automobilu splňuje (6,2 x 2,45 m). Ukládány budou na základovou spáru na trámové podkladky 
(na obou koncích a v třetinách). Smykový nakladač Locust L 903 SPEED+ převeze armokoš 
k vrtací soupravě, kde tento bude připevněn na vrátek vrtací soupravy a spouštěn do betonové 
směsi vrtu. Armokoš nevibrujeme, aby nedošlo k rozmísení směsi. Dle PD je kontrolována 
krycí vrstva. Armokoš je pod hlavu piloty zpuštěn o 50 mm (krycí vrstva). Vyztužení piloty 
je navrženo jako částečné. Kde spodní část piloty je z PB a zbytek je vyztužen armokošem 
kratším než celková délka piloty. Polohu a výšku výztužného koše zajistíme trámky. Hlava 
piloty je dle PD ve dvou finálních výškách v závislosti na pozici v pilotovém plánu. Dojde 
k výškovému a směrovému překontrolování pilot geodetem. Případné výškové nedostatky 
se napraví ubouráním piloty nebo dobetonováním (zdrsnění ubouráním, očištění a následně 
dobetonování). Výztuž je zabetonována pod hlavou piloty a není tudíž provázána se základovou 
deskou. Není nutné tak řešit její ochranu. 

Vytěžená zemina je nakládána rypadlo-nakladačem a odvážena nákladním automobilem 
Tatra na mezideponii ve zbývajícím potřebném množství na zásypy a přebytečná zemina 
pak na placenou skládku mimo staveniště. Množství je uvedeno níže ve výkazu výměr. 
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Výkaz výměr, materiály 

Objekt č. 23 

- Vrtané piloty  - Ø 600 = 150,5 m 
   - Ø 900 = 67,5 m 
   - Ø 1200 = 22,5 m   
- Vytěžená zemina 178,05 m3 (rostlá zemina), 224,72 m3 (nakypřená zemina) 
- Beton pilotových základů C 30/37 AX2 – 178,05 m3 

- Výztuž armokošů ocel 10 505 – celkem 3,267 t (40 ks armokošů různých délek) 

Objekt č. 22 

- Vrtané piloty  - Ø 600 = 102 m 
   - Ø 900 = 71,5 m 
   - Ø 1200 = 15 m   
- Vytěžená zemina 143,55 m3 (rostlá zemina), 179,44 m3 (nakypřená zemina) 
- Beton pilotových základů C 30/37 AX2 – 143,55 m3 

- Výztuž armokošů ocel 10 505 – celkem 2,844 t (49 ks armokošů různých délek) 

Objekt č. 21 

- Vrtané piloty  - Ø 600 = 111 m 
   - Ø 900 = 39 m 
   - Ø 1200 = 15 m   
- Vytěžená zemina 119,7 m3 (rostlá zemina), 151,08 m3 (nakypřená zemina) 
- Beton pilotových základů C 30/37 AX2 – 119,7 m3 

- Výztuž armokošů ocel 10 505 – celkem 2,444 t (40 ks armokošů různých délek) 

Objekt č. 21 

- Vrtané piloty  - Ø 600 = 125,5 m 
   - Ø 900 = 58,5 m 
   - Ø 1200 = 15 m   
- Vytěžená zemina 145,95 m3 (rostlá zemina), 184,21 m3 (nakypřená zemina) 
- Beton pilotových základů C 30/37 AX2 – 145,95 m3 

- Výztuž armokošů ocel 10 505 – celkem 3,111 t (48 ks armokošů různých délek) 
           [2] 
 
Bilance zemin 
- Vrtané piloty  celkem 734,06 m3 nakypřené zeminy 
   ponecháno na zásypy 58,37 m3 
   odvoz na placenou skládku 675,69 m3  

           [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

- 1x vedoucí čety 
- 2x pomocný dělník 
- 1x obsluha vrtné soupravy 

Ostatní personál etapy 

- 1x geodet 
- 1x řidič rypadlo-nakladače 
- 1x řidič smykového nakladače 
- 1x řidič nákladního vozidla 
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- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x řidič autočerpadla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x vrtací souprava Bauer BG 15H 
- 1x rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
- 1x nákladní auto Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 
- 1x autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
- 1x autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 SX 
- 1x nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- 1x smykový nakladač Locust L 903 SPEED+ 
- Ruční nářadí - lopaty, rýče, krumpáče, apod. 
- Nivelační přístroj + latě 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:  Převzetí pracoviště, PD, vytyčení středů pilot,    
    mechanizace a strojních průkazů, armokošů a jejich   
    skladování 

Kontroly mezioperační: Kontrola svislosti vývrtu, únosnosti podloží, dopravované  
    betonové směsi, osazování armokoše, pozice armokoše,  
    hutnění betonové směsi, odebírání zeminy 

Kontroly výstupní:  Výsledná výšková a směrová kontrola hlav pilot, pevnost  
    betonu 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Nepotřebná zemina bude ukládána na skládku. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – uložení na skládce 
17 01 01  Beton 
17 02 01  Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 

Časová rozvaha 

Z hlediska výrazného hlukového zatížení při této etapě jsem navrhnul termín pilotážních 
prací na druhý týden v měsíci březnu 2016, kdy má městská část Prahy ve které provádíme 
výstavbu jarní prázdniny. Eliminuji tak hlukové zatížení přilehlého učiliště. Stavba samotná 
začíná 1. 3. 2016. Záporové pažení je pak nutné započnout 5. 3. 2016 a pilotové základy 
provádět po skončení záporového pažení a zemních prací od 8. 3. 2016. 

Detailně problematiku řeší kapitola A12. Hluková studie výstavby a kapitola A5. Projekt 
zařízení staveniště. 

Otázku započetí (ale i průběhu) výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly 
zařízení staveniště B5.1 Studie vývoje počasí v návaznosti na výstavbu. 

4.2.5 Inženýrské sítě 

Před hutněním zemní pláně a betonáží podkladního betonu hydroizolace je nutné provést 
veškeré přípojky inženýrských sítí. Trasy jednotlivých sítí budou vytyčeny geodetem. 
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Pomocí rypadlo-nakladače budou vyhloubeny rýhy pro pokládku veškerých inženýrských 
sítí. Veškerá zemina bude odvážena nákladním automobilem Tatra na mimostaveništní placenou 
skládku zeminy. Společné přípojky vodovodu a horkovodu, samostatné přípojky kanalizací 
(splašková i dešťová) budou napojeny z dočasných ochranných šachet u hranice komunikace 
(šachty byly provedeny v 1. fázi při výstavbě komunikace a páteřních tras inženýrských sítí 
pod touto komunikací). Současně budou osazeny všechny revizní a měřící šachty kanalizací 
a vodovodu před budoucím objektem pomocí skruží, nebo uvnitř budoucích objektů vyhloubení 
jámy a v následujících etapách vybetonováním této jámy do podoby šachty. Venkovní skruže 
nebudou vyskládány do výškové úrovně dle PD, ale budou ukončeny v nižší úrovni poklopem 
a přehrnuty zeminou – nedojde tak k jejich poškození další výstavbou. Je důležité polohu těchto 
ukončení geodeticky zaznačit a zaznamenat i do PD. 

Vedení NN a sdělovacích kabelů budou rovněž uloženo na dno vyhloubených rýh. Přípojné 
místo k objektu bude zajištěno zatlučeným kůlem, na který budou kabely v plastové chráničce 
připevněny. Do budoucna zde bude napojen objektový staveništní rozvaděč. 

Vedení VO bude provedeno najednou pro dvě fáze - od napojovacího místa 3a. fáze 
u budoucího objektu č. 20 až k objektu 2. fáze - objektu č. 26. Předpokládáme, že druhá etapa 
je ve fázi dokončovacích vnitřních prací a tudíž je nutné vedení VO provést před započetím 
prací na zpevněných plochách této fáze. Doposud osvětlovalo 2. fázi výstavby osvětlení 1. fáze 
na druhé straně komunikace. Tyto skutečnosti jsou zjištěny ze zapůjčených podkladů 
PD z výkresu situace. 

Výstupy inženýrských sítí v místech budoucí základové desky i mimo ní budou dostatečně 
viditelně označeny (aby nebyly poničeny při hutnění zemní pláně). 

Navážení materiálu pro inženýrské sítě (PVC a kameninové trubky, ocelové trubky, 
kabeláže) zajistí automobil s hydraulickou rukou. Všechny inženýrské sítě budou uloženy 
do pískového lože a označeny bezpečnostními výstražnými foliemi v celé své trase. Písek bude 
dovážet nákladní automobil Tatra, o zásyp se postará rypadlo-nakladač nebo na stavbě neustále 
přítomný smykový nakladač. 

Výkaz výměr, materiály 

- Vytěžená zemina bude ukládána na mimostaveništní placenou skládku 
- Pískové lože sítí min. 100 mm a následné překrytí min. 150 mm + výstražná folie dle typu 

 inženýrské sítě 
- Dřevěné vytyčovací kolíky, teodolit, nivelační přístroj + latě, kovová či textilní pásma, 

 značkovací spreje 
- Stavební řezivo – kůly a prkna 
- Betonové skruže Ø 1000 mm + poklopová část      

           [1] 

Personální obsazení - dohromady pro veškeré sítě  

- 1x vedoucí čety 
- 1x geodet 
- 6x dělník – pokládka inženýrských sítí (min. 1x svářeč) 
- 4x pomocný dělník 
- 1x řidič rypadlo-nakladače 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič smykového nakladače 
- 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
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- 1x nákladní auto Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 
- 1x nákladním automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- 1x smykový nakladač Locust L 903 SPEED+ 
- Ruční nářadí - lopaty, rýče, krumpáče, apod. 
- Nivelační přístroj + latě 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:  Převzetí pracoviště, PD, vytyčení inženýrských sítí,   
    mechanizace a strojních průkazů, materiálů inženýrských  
    sítí 

Kontroly mezioperační: Hloubení nezapažených rýh, hloubky uložení, obsypání   
    pískem a uložení výstražné folie, pozice a zakončení sítí,  
    revizní a měřící šachty, uložení a zajištění skruží, zásyp   
    zeminou 

Kontroly výstupní:  Výsledná kontrola pozic sítí a zasypaných skruží 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Nepotřebná zemina bude ukládána na skládku. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – uložení na skládce 
17 02 01  Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03  Plasty 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky (kamenina) 

Časová rozvaha 

Březen 2016 - 3. až 4. týden 

Otázku započetí (ale i průběhu) výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly 
zařízení staveniště B5.1 Studie vývoje počasí v návaznosti na výstavbu. 

4.2.6 Podkladní beton, hydroizolace a základová deska 

Od této technologické etapy jsem navrhl výstavbu dvojic objektů jako proudovou. Jednotlivá 
četa má tak na starost vždy jednu dvojici. Četa A dvojici objektů č. 23 a 22, četa B dvojici 
objektů č. 21 a 20. Největšího významu pak proudová výstavba nabírá při provádění 
ŽB monolitického skeletu. 

Před betonáží podkladního betonu je důležité zhutnit zemní pláň. To provedeme pomocí 
tahačového vibračního válce AMMANN ASC 110 se šířkou záběru 2,2 m. Kolem hlav pilot 
a kolem výstupů inženýrských sítí budeme se vší opatrností hutnit pomocí příkopového 
vibračního válce Rammax 1575 CI na dálkové ovládání se šířkou záběru 640 až 850 mm. 

Následně geodet vytyčí pozice podkladní vrstvy betonu, které budou přesahovat budoucí 
plošný rozměr obvodu základové desky o 150 mm. Dále určí výškovou úroveň budoucí horní 
hrany podkladního betonu. Bednění podkladového betonu bude prosté pomocí stavebního řeziva 
– prken a dřevěných kolíků pro aretaci. Veškerou výztuž bude navážet na stavbu souprava 
tahače DAF XF 440 FT 4x2 a návěsu SCHARZMÜLLER. Výztuž budeme skládat staveništním 
autojeřábem AD 20 Tatra, který je majetkem generálního dodavatele a je přítomen po celou 
dobu výstavby. 



A4.   STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

63 

Betonáž bude probíhat pomocí soupravy autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
a autočerpadla betonové směsi SCHWING S 36 SX. Pracovní dosahy čerpadel jsou řešen 
v příloze C6.2 Pracovní rozsahy autočerpadel betonové směsi 

Do podkladního betonu bude předem aplikována výztuž v podobě KARI sítí s dostatečnými 
přesahy. Je potřeba pomocí plastových podložek zajistit aby výztužné sítě neklesali ke dnu 
vrstvy podkladního betonu a neleželi tak na zhutněné zemní pláni. Při betonáži se dělníci 
pohybují po lávkách z dřevěných prken, což zamezí prošlapávání výztuže. Hutníme pomocí 
vibrační lišty. Povrch podkladního betonu bude vyhlazen betonářskými hladícími lištami, aby 
bylo možné snadněji aplikovat hydroizolační vrstvu. Podkladní beton je po zhutnění pláně 
vlastně aplikován mezi piloty, kdy by měl těsně schovávat vršek hlavy každé piloty. Výškovou 
úroveň kontrolujeme sestavou laserového nivelačního přístroje a výtyčkou se zvukovou 
signalizací. Šachty uvnitř objektu (výtahová, vodoměrná) je potřeba bednit. Dle PD se 
v několika místech (pod budoucím založením věžového jeřábu, schodišťové stěny apod.) 
nachází snížená úroveň podkladního betonu. To bude zajištěno přechodem vyspádováním, kdy 
celkový výškový rozdíl je 250 mm. Podkladní vrstva je dilatována v místech, kde spolu 
vzájemně objekty sousedí.  

Po vytvrdnutí podkladního betonu a jeho odbednění dochází k aplikaci penetračního nátěru 
za studena (vždy jen tu část, kterou jsme schopni následně za směnu zavařit asfaltovými pásy). 
Následně se po technologické pauze cca 3 hodiny ve dvou vrstvách nataví hydroizolace 
v podobě asfaltových pásů. Prostupy inženýrských sítí budou ošetřeny dle PD stavebních 
detailů. Hydroizolace je dilatována asfaltovým provazcem v místech, kde spolu vzájemně 
objekty sousedí. 

Následně vytvoříme ochrannou vrstvu izolace z betonového potěru o tl. 50 mm. Beton bude 
aplikován pomocí soupravy autodomíchávač + autočerpadlo betonové směsi. Proběhne srovnání 
povrchu pomocí hladících betonářských lišt. Ochranná vrstva je bez vyztužení. Ochranná vrstva 
je dilatována v místech, kde spolu vzájemně objekty sousedí 

Dojde k vytyčení obvodu desky a vystupujících stěn a sloupů. Dále bude zhotoveno bednění 
základové desky o tl. 250 mm pomocí systémového bednění. Je nutné toto bednění před 
betonáží ošetřit odbedňovacím nátěrem. Na distanční podložky bude vyvázána výztuž 
základové desky i části vystupujících stěn a sloupů. Následuje betonáž pomocí soupravy 
autodomíchávač + autočerpadlo betonové směsi. Hutníme pomocí ponorných vibrátorů 
a vibračních lišt. Úroveň základové desky je všude stejná (kdy snížený podkladní beton 
má za úkol desku v kritických místech zmasivnit) a bude kontrolována laserovými pomůckami 
se signalizací. Povrch bude následně strojně vyhlazen. Základová deska je dilatována v místech, 
kde spolu vzájemně objekty sousedí 

Následně je nutné učinit technologickou přestávku, kdy základovou desku ošetřujeme. 
Jakmile je možné ji zatěžovat (cca po třech dnech), dojde k sestavení dvou věžových jeřábů 
a jejich zakotvení do zvýšené základové desky a zvětšených pilotových základů pod touto 
deskou. Jeřáb je navržen tak, aby do budoucna došlo k obestavění těla jeřábu pouze po strop 
nad 1. PP (zde bude ve stropě vynechán otvor s obnaženou výztuží) a dále z prostoru budoucí 
předzahrádky pokračoval volně mimo objekt. Věžový jeřáb bude instalován pomocí autojeřábu 
Liebherr 1050 LTM. V kapitole A5. Projekt zařízení staveniště je zhotoven rozpočet věžového 
jeřábu a ve výkresové příloze kapitoly strojních sestav C6.1 Průkaz montovatelnosti věžového 
jeřábu je řešeno jeho osazení a dosahy pro jednotlivá břemena. 

Výkaz výměr, materiály 

Objekt č. 23 a č. 21 (stejné v této etapě) 

 - podkladní beton C 16/20 - 2x 79,59 m3 
 - výztuž podkladního betonu ocel 10 505 - 2x 1,719 t 
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 - penetrační nátěr - 2x 800,015 m2 
 - hydroizolace asfaltovými pásy - 2x 1600,03 m2 
 - ochranný betonový potěr C 8/10 - tl. 50 mm, 800,015 m2 = 40 m3 
 - bednění základové desky - 2x 81,13 m2 
 - beton základové desky C 25/30-XC2 - 2x 214,87 m3 
 - výztuž základové desky ocel 10 505 - 28,695 t 

Objekt č. 22 a č. 20 (stejné v této etapě) 

 - podkladní beton C 16/20 - 2x 91,67 m3 
 - výztuž podkladního betonu ocel 10 505 - 2x 1,948 t 
 - penetrační nátěr - 2x 904,6 m2 
 - hydroizolace asfaltovými pásy - 2x 1809,2 m2 
 - ochranný betonový potěr C 8/10 - tl. 50 mm, 904,6 m2 = 45,23 m3 
 - bednění základové desky - 2x 74,15 m2 
 - beton základové desky C 25/30-XC2 - 2x 242,98 m3 
 - výztuž základové desky ocel 10 505 - 31,386 t 
           [2] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

- 1x vedoucí čety 
- 10x betonář  
- 4x tesař 
- 12x železář 
- 3x pomocný dělník 

Ostatní personál etapy 

- 8x izolatér 
- 1x pomocný dělník 
- 1x geodet 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič autočerpadla 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x řidič a obsluha autojeřábu 
- 2x obsluha/řidič válců 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
- 1x autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 SX 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 1x autojeřáb AD 20 Tatra a Liebherr LTM 1050 
- 1x tahačový vibrační válec AMMANN ASC 110  
- 1x příkopový vibrační válec Rammax 1575 CI  
- Ruční nářadí - lopaty, rýče, krumpáče, vazačské kleště 
- Ponorné vibrátory, hladící lišty, vibrační lišty 
- Svářecí agregát 
- Nivelační přístroj + latě + laserová signalizace 
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Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:  Převzetí pracoviště, PD, odčerpání spodní vody, vytyčení  
    podkladních vrstev a následně základové desky +   
    vystupujících konstrukcí, mechanizace a strojních   
    průkazů, materiálů pro tuto etapu (bednění, ocel, betonová  
    směs, izolace) 

Kontroly mezioperační: Rozmístění výztuže, mocnosti betonových vrstev, hutnění  
    betonové směsi, výškové úrovně a úprava betonových   
    povrchů, ošetřování betonu, pozice a těsnost bednění,   
    napuštění bednění odbedňovacím nátěrem, osazení   
    dilatačních prvků, penetrace pod hydroizolaci, přitavení a  
    spoje hydroizolačních pásů, opracování detailů HI,   
    upevnění a pozice paty jeřábu 

Kontroly výstupní:  Výsledná rovinností betonových ploch, těsnosti a   
    provaření spojů HI, opracování vyčnívající výztuže   
    vystupujících konstrukcí 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 02 01  Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03  Plasty 
17 01 01  Beton 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet - N (nebezpečný odpad) 

Časová rozvaha 

Konec března až 2. týden dubna 2016 

Otázku započetí (ale i průběhu) výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly 
zařízení staveniště B5.1 Studie vývoje počasí v návaznosti na výstavbu. 

4.2.7 Betonáž suterénních stěn a sloupů 

Pokračování proudové výstavby, kdy jednotlivé četa má na starosti dvojici sousedících 
objektů. Je důležité mezi objekty aplikovat dilatační vrstvu a to v pozici spojených objektů 
průjezdem i objektů sousedící suterénní zdí.  

V suterénech bude probíhat betonáž obvodových stěn a vnitřních sloupů a stěn. Jedná 
se stěny v tloušťce 200 a 250 mm a sloupy o rozměrech 250  x1000 a 250 x 1500 mm. Dále také 
proběhne betonáž výtahové šachty, kde bude tloušťka stěn 200 mm. Použitý beton na obvodové 
stěny C25/30 – XC2, na vnitřní stěny C25/30 XC1 a na sloupy C30/37 XC1. Pozice stěn 
a sloupů jsou již z etapy betonáže základové desky předurčeny vytažením výztuže pro tyto 
vystupující konstrukce. 

Nejdříve se zhotoví systémové bednění všech vnitřních konstrukcí a následně pak bednění 
všech obvodových stěn. Bude se jednat o bednění firmy Peri. Na vyhotovení bednění 
je provedena PD a kladečský plán. Jelikož se v suterénu jedná principiálně o skoro pohledový 
beton je nutné při zřizování bednění dodržovat určitý rastr. Spáry mezi jednotlivými kusy 
bednění se ošetřují speciálním profilem – latí. Bednění bude před betonáží schváleno s ohledem 
jednak na správnou pozici dle PD a také na jeho celistvost a stabilitu. Tento beton bude 
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ve finální úpravě opatřen pouze bílým malířským nátěrem. Výhradně pohledový zůstane pouze 
beton vstupních markýz (stěna i strop). Tato markýza bude vždy zhotovena dodatečně 
po ukončení prací na každém skeletu (markýza je kompletně oddilatována od ŽB konstrukce 
spodní stavby). Důvodem tohoto návrhu je možnost poničení nejvýznamnější exteriérového 
pohledového prvku fasády při výstavbě. 

Provedení vyztužení konstrukcí bude probíhat vždy před úplným dokončením bednění. 
U všech stěn bude vždy zřízena pouze jedna strana (vnější u obvodových stěn, bez rozlišení 
u vnitřních stěn). Podobně tomu bude u sloupů, kdy se výztuž vytvoří před zabedněním poslední 
delší stěny sloupu a obou bočních kratších stěn.  

Veškerou výztuž bude na stavbu navážet souprava tahače DAF XF 440 FT 4x2 a návěsu 
SCHARZMÜLLER. Skládat se výztuž může v této etapě výstavby staveništním věžovým 
jeřábem. Vzhledem k tomu, že se svislé konstrukce monolitického skeletu skládají z neustále 
opakujících se prvků vyztužení, budou dovezeny z armovny již předpřipravené koše, popřípadě 
se bude na připravených výrobních plochách armokoš předem vyvazovat. Do bednění 
se pak dopraví pomocí věžového jeřábu a zde se finálně dokončí (prováže se s vystupující 
výztuží svařením, doplní se distančními vložkami apod.) To platí zejména u sloupů. U stěn je 
množství předem předpřipravených prvků menší a část vyvázání výztuže tedy bude probíhat 
přímo na místě konstrukce u jednostranně postaveného bednění. Výztuž bude zhotovena podle 
PD a dodrženy budou veškeré zásady (krytí, přesahy, svařování, počty a dimenze prutů apod). 
Použitá ocel R 10 505. Kolem všech konstrukcí, které vyvazujeme, je potřeba postavit přenosná 
hliníková lešení. 

Před betonáží je nutné opatřit očištěné bednění odbedňovacím nátěrem. Dopravu betonu 
zajistí opět kombinace autodomíchávače a čerpadla. Je nutno beton do bednění umisťovat 
pomocí rukávů, aby nedošlo k roztřídění složek betonové směsi. Beton se ukládá po vrstvách, 
aby bylo možné jej dostatečně zhutnit ponornými vibrátory. Jednotlivé vrstvy by neměly 
překročit mocnost 300 mm. Stěny výtahové šachty jsou zdvojené a do středu bednění se vkládá 
extrudovaný polystyren. Ten zároveň odděluje stěny a také slouží jako izolace oproti vibracím. 
Je nutné ho dostatečně zabezpečit proti pohybu a při betonáži a hutnění postupovat s opatrností. 
Kolem všech konstrukcí bednění je pro proces betonáže potřeba buď postavit lešení (konstrukce 
lávek na bednění se bude využívat pro skelet v následujících patrech), nebo v případě suterénu 
je možné práce provádět z montážních plošin. Odbednění konstrukcí až po dosažení dostatečné 
pevnosti betonu (požadováno min 10 MPa). Po odbednění prvky bednění očistíme oškrábáním, 
tlakovou vodou a ošetříme přípravkem pro další použití. 

Pracovní dosahy jednotlivých čerpadel jsou řešeny v příloze C6.2 Pracovní rozsahy 
autočerpadel betonové směsi 

Výkaz výměr, materiály 

Objekt č. 23, 22, 21 a 20 

 - beton obvodových stěn C25/30 XC2 - 385 m3 

 - beton vnitřních stěn C25/30 XC1 - 63,84 m3 

 - beton vnitřních sloupů C30/37 XC1 - 385 m3 

 - pohledový beton SNK markýz C25/30 XC2 - 12,84 m3 
 - výztuž všech konstrukcí (stěny, sloupy a markýzy) ocel 10 505 - 94,92 t 
 - bednění PERI všech konstrukcí (stěny, sloupy a markýzy) - 928,23 m2 

 - polystyren vkládaný kolem výtahových šachet a jako dilatace 
 - odbedňovací nátěr 
           [2] 
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Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

- 1x vedoucí čety 
- 8x betonář  
- 14x tesař 
- 10x železář (min dva svářeči) 
- 3x pomocný dělník (vždy jeden pro betonáře, železáře a tesaře) 

Ostatní personál etapy 

- 1x geodet 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič autočerpadla 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x strojník věžového jeřábu 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
- 1x autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 SX 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 2x Věžový staveništní jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 
- Ruční nářadí - lopaty, vazačské kleště, zednické lžíce, kladiva, palice 
- Ponorné vibrátory, vibrační lišty 
- Svářecí agregát 
- Motorové pila, bourací a vrtací kladiva, úhlové brusky, aku šroubováky 
- Nivelační přístroj + latě + laserová signalizace 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, PD, mechanizace a strojních průkazů, materiálů pro tuto etapu 
 (bednění, ocel, betonová směs, dilatační prvky) 

Kontroly mezioperační:  

 Pozice a těsnost bednění, napuštění bednění odbedňovacím nátěrem, rozmístění 
 výztuže, spojování výztuže dle PD, osazení dilatačních prvků, kvalita dodávané 
 betonové směsi, mocnosti betonovaných vrstev, hutnění betonové směsi, 
 ošetřování betonu, očištění a ošetření bednění 

Kontroly výstupní: 

 Geometrie a rovinnost dokončených konstrukcí dle PD a norem, kvalita povrchů 
 betonových  konstrukcí, kontrola možných kaveren a prasklin, výsledná pevnost 
 betonu. 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 02 01  Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 
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17 02 03  Plasty 
17 01 01  Beton 

Časová rozvaha 

Konec dubna až polovina května 2016 

4.2.8 Zhotovení stropu nad 1. PP  

Strop nad suterénem je z konstrukčního hlediska atypický oproti ostatním běžným podlažím. 
Má dvě výškové úrovně.  

První nižší výška je strop nad 1. PP v pozici okolo obvodu budoucí budovy v prostoru 1. NP. 
Na vrchní straně tohoto stropu pak bude násyp zeminy a plochy budou sloužit jako 
předzahrádky pro byty v 1. NP, kdy násyp na této předzahrádce je podstatně nižší, oproti 
předzahrádkám na druhé stropní úrovni popsané níže. Tento strop má spodní stranu v úrovni 
2 500 mm od podlahy 1. PP a jeho tloušťka je 300 mm. Použitý beton C30/37 XC1. 

 Nad druhou výškou stropu bude budoucí objekt a pozice obvodu okolo budovy v prostoru 
2. NP, kde budou opět násypy zeminy (větší mocnost z důvodu překlenutí patra) 
pro předzahrádky bytů v 2. NP. Horní hrana tohoto stropu je ve výšce 3 180 mm od čisté 
podlahy 1. PP. Jedná se o bezprůvlakovou stropní desku. Pouze nad otvory jsou navrženy 
průvlaky – napraží o výšce 290 mm. Použitý beton C30/37 XC1. Tloušťka stropní konstrukce 
je 400 mm. Schod mezi dvěma úrovněmi stropů je vybedněn a celý strop je betonován naráz. 

Bude provedeno systémové bednění dle kladečského plánu a PD. Bednění bude od firmy 
Peri - Multiflex. Podle kladečského plánu jsou nejprve rozmístěny stojky s trojnožkami. Stojky 
máme s křížovou hlavou – ty se nacházejí vždy na koncích jednoho podélného nosníku (přesah 
nosníku přes stojku musí být min 0,15 m). Mezi nimi je podle výpočtu v návrhu vždy umístěn 
určitý počet stojek s hlavou přímou (běžná vzdálenost je 1,5 m). Na podélných nosnících jsou 
umístěny v projektovaných roztečích přímé nosníky a na nich potom bednící desky. Části 
konstrukce, které nelze bednit systémovými deskami budou dobedněny voděvzdornou 
překližkou. Nadpraží jsou bedněny stejným typem bednění ale pomocí dílčí konstrukce, která je 
samostatně stojící nebo spojená s bedněním stropní desky. Je nutné vybednit i veškeré otvory 
a prostupy v budoucím stropu. To bude provedeno pomocí kastlíků z odřezků voděvzdorné 
překližky a u menších prostupů vložení cemento-polystyrenové desky do bednění. Následně 
dojde jenom k proražení nebo vykroužení prostupů v této desce. U otvoru schodiště dojde 
k obednění pomocí svislých příložných profilů. Je nutné dbát na bezpečnost práce, jelikož hrozí 
pád z výšky. Volíme bezpečnostní úvazky. Na okrajích bednění zřízeno systémové zábradlí 
od firmy Peri. 

Armatury jsou kladeny stejným způsobem, jaký je popisován v odstavci o betonáži 
základové desky. Distanční podložky je nutné rozmístit na vybedněnou plochu a aplikovat 
hlavní nosnou výztuž a následně výztuž pomocnou. Tímto způsobem pokračujeme směrem 
od dolní výztuže až k horní. Ve finále je důležité plochu bednění vysát a očistit od všech 
nečistot (zbytky vázacího drátu nebo hřebíků by mohli v budoucnu z betonového podhledu přes 
tenkou omítku stropu tvořit rezivé mapy). Použitá ocel R 10 505. Vázání probíhá celé na ploše 
stropu. Materiál dopravuje jeřáb. Opět dojde k vytažení výztuží z desky pro budoucí svislé 
konstrukce dalšího patra. Na vyztužený prostor stropu klademe pochůzí lávky, aby dělníci 
při betonáži výztuž neprošlapovali a mohli se při betonáži dobře pohybovat. Prostor stropní 
konstrukce, kudy prochází tělo věžového jeřábu, zůstane na každou stranu o 1 m obnažen 
a musí být vybedněn jako prostup. Po demontáži jeřábu dojde k dobetonování tohoto otvoru 
ve stropní konstrukci. 

Je důležité vzájemně dilatovat sousední stropní konstrukce 1. PP u jednotlivých objektů! 
Navážeme tak na dilatování sousedních nebo společných stěn z předchozí etapy. V následných 
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etapách výstavby již dilatace jednotlivých objektů 3a. fáze nebude nutná, jelikož skelety 
pokračují jako budovy volně stojící. 

Před zahájením betonáže je třeba provést ošetření bednění odbedňovacím nátěrem. Betonáž 
provedena pomocí sestavy autodomíchávače a autočerpadla. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, 
protože se jedná o práci ve výšce. Jelikož se jedná o stropní konstrukce, je vhodné provádět 
betonáž rovnoměrně z obou konců najednou a v pruzích. Betonovou směs aplikujeme 
max. z výšky 1,5 m, aby nedošlo k jejímu rozmísení. Rotační nivelační přístroj je umístěn 
ve vybedněném kastlíku jednoho z otvorů nebo prostupů, odkud výškově betonáž kontrolujeme. 
Veškeré napájecí kabely vibračních přístrojů jsou protaženy přes prostor budoucího schodiště. 
Betonovou směs vibrujeme ponornými vibrátory a vibračními lištami, případně dohladíme 
hladícími lištami. Konstrukci následně celou dobu tvrdnutí a vyzrávání ošetřujeme dle pokynů 
projektanta či statika. 

Odbednění konstrukcí nastává až po dosažení dostatečné pevnosti betonu (uvažováno min 
10 MPa). To v našem případě nastává již cca po dvou dnech. Po odbednění prvky očistíme 
a ošetříme pro další použití. Dle návrhu statika je nutné strop opětovně částečně vypřít stojkami 
a podkladními trámy nebo nosníky, tak aby se přenášelo zatížení z postupující výstavby, dokud 
strop nenabyde požadované pevnosti a únosnosti. 

Před započetím HI spodní stavby a předzahrádek je důležité na předzahrádkách vybetonovat 
spádovaný potěr min. tl. 50 mm, spád 1-2%. 

Výkaz výměr, materiály 

Objekt č. 23, 22, 21 a 20 

 - beton stropů nad 1. PP C30/37 XC1 (obě úrovně + přechody) - 1471,32 m3 

 - pohledový beton VNK markýz C25/30 XC2 - 11,92 m3 
 - výztuž všech konstrukcí (stropy, přechody a markýzy) ocel 10 505 - 141,12 t 
 - bednění PERI všech konstrukcí (stropy, přechody a markýzy) - 3858,8 m2 

 - polystyren vkládaný kolem jako dilatace 
 - odbedňovací nátěr 
 - Vyspádovaný betonový potěr předzahrádek - 108 m3 

           [2] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

- 1x vedoucí čety 
- 8x betonář  
- 14x tesař 
- 10x železář (min dva svářeči) 
- 3x pomocný dělník (vždy jeden pro betonáře, železáře a tesaře) 

Ostatní personál etapy 

- 1x geodet 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič autočerpadla 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x strojník věžového jeřábu 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
- 1x autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 SX 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
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- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 2x Věžový staveništní jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 
- Ruční nářadí - lopaty, vazačské kleště, zednické lžíce, kladiva, palice 
- Ponorné vibrátory, vibrační a hladící lišty 
- Svářecí agregát 
- Motorové pila, bourací a vrtací kladiva, úhlové brusky, aku šroubováky 
- Nivelační přístroj + latě + laserová signalizace 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, PD, mechanizace a strojních průkazů, materiálů pro tuto etapu 
 (bednění, ocel, betonová směs, dilatační prvky) 

Kontroly mezioperační:  

 Rozmístění stojek a nosníků, pozice těsnost bednících desek a překližek, 
 napuštění bednění odbedňovacím nátěrem, rozmístění výztuže, spojování výztuže 
 dle PD, osazení dilatačních prvků, kvalita dodávané betonové směsi, mocnosti 
 betonovaných vrstev, hutnění betonové směsi, ošetřování betonu, očištění a ošetření 
 bednění 

Kontroly výstupní: 

 Geometrie a rovinnost dokončených konstrukcí dle PD a norem, kvalita povrchů 
 betonových konstrukcí, kontrola možných kaveren a prasklin, výsledná pevnost betonu  

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 02 01  Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03  Plasty 
17 01 01  Beton 

Časová rozvaha 

Květen 2016 

4.3 Dokončovací práce na spodní stavbě 

Jedná se o práce, které svým charakterem dotvoří a uzavřou celkové dílo spodní stavby. Není 
ovšem nutné je provádět ihned po dokončení betonáže stropu nad 1. PP, nýbrž lze těmito 
pracemi postupně vyplňovat časový plán. K jednotlivým činnostem budou dle mnou 
zpracovaného podrobného časového plánu doplněny adekvátní termíny provádění. 

4.3.1 Svislé a vodorovné izolace spodní stavby 

Tyto práce úzce souvisí s obsypáváním částí objektu zeminou. Je proto dobré tyto práce 
vzájemně koordinovat. Navrhuji, aby se s pracemi na svislých a vodorovných hydroizolacích 
a následně tepelných izolacích postupovalo od jižní strany, kde máme záporové pažení. 
Následně pak tyto prostory můžeme dotvořit drenážním systémem a následně zasypávat 
zeminou a té se tak v co nejkratším čase zbavit z mezideponie v sektoru ZS-A.  



A4.   STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

71 

Svislé a vodorovné izolace jsou prováděny proudovou výstavbou v rámci dvojice objektů 
v návaznosti na demontáž věžového jeřábu. 

Svislé konstrukce obvodových stěn a stěn předzahrádek, rovněž vodorovné konstrukce 
stropů předzahrádek se musí izolovat. Tato izolace proběhne celkem ve třech etapách. První 
bude nátěr penetračním asfaltovým lakem za studena. Ten vyžaduje min. 3 hodinovou 
technologickou pauzu. Následně na takto připravené vodorovné nebo svislé plochy natavíme 
ve dvou vrstvách asfaltový izolační pás. Penetrujeme pouze takovou část, kterou mžeme 
zhotovit v dané pracovní směně. Poslední etapa se liší dle typu konstrukce.  

U svislých stěn dojde k nalepení desek z extrudovaného polystyrenu tlouštěk dle PD. Lepit 
se budou na fasádní lepidlo a to bez kotvení!! Dále pak desky přitíží zásypy zeminou. 
U soklových partií nad úrovní terénu již kotvit budeme. To se ovšem týká spíše etapy 
zateplovacího systému. 

U vodorovných konstrukcí stropů předzahrádek bude ještě pod hydroizolaci vytvořen 
spádovaný betonový potěr o min. tl. 50 mm. Tento bude mít spád min 1-2%. Na tuto vrstvu dále 
zhotovíme penetrační nátěr, dvouvrstvou hydroizolaci dále pak drenážní souvrství z geotextile 
a nopové folie a poté zásyp 300 mm praného kačírku s umístěným drenážním systémem. Tato 
vrstva kačírku bude překryta geotextilií a následně můžeme předzahrádky zasypávat zeminou 
(po mocnostech cca 400 mm). Stropy suterénu budou na vnitřním podhledu ze suterénu 
zatepleny pomocí cemento-polystyrenových desek.  

Materiál bude dopraven a složen na stavbě nákladním automobilem s hydraulickou rukou 
MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Přesunovat ho bude možné staveništním věžovým jeřábem, 
smykovým nakladačem nebo ručně. 

Výkaz výměr, materiály 

Objekt č. 23, 22, 21 a 20 

 - nátěr penetračním lakem ALP za studena, svislá plocha - 2094,4 m2 

 - nátěr penetračním lakem ALP za studena, vodorovná plocha - 2173,2 m2 
 - HI svislá natavením - 2094,4 m2 
 - HI vodorovná natavením - 2173,2 m2 
 - tep. izolace svislá lepením XPS, tl. desky 160 mm -322,2 m2 
 - tep. izolace svislá lepením XPS, tl. desky 80 mm -1772,2 m2 

 - Geotextilie, drenážní nopová folie, kačírek a drenážní potrubí (tento materiál patří 
 k drenážnímu systému) 

            [2] 

Personální obsazení 

- 1x vedoucí čety 
- 5x izolatér 
- 1x pomocný dělník 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič autočerpadla 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x strojník věžového jeřábu 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x nákladním automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6  
- 2x Věžový staveništní jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 
- 1x smykový nakladač Locust L 903 SPEED+ 
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- Ruční nářadí - zednická lžíce, špachtle, izolatérské válečky, štětce, kbelíky, řezací  nože a 
 háčky 

- Plynové hořáky + PB bomby 
- Míchadlo stavebních směsí 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, PD, mechanizace a strojních průkazů, materiálů pro tuto etapu 
 (asfaltové laky, asfaltové pás, lepící hmoty, polystyren) 

Kontroly mezioperační:  

 Nátěr asfaltovým lakem, technologické pauzy, provaření a přídržnost asfaltových pásů, 
 provedení spojů, opracovaní detailů (rohy, kouty, prostupy apod.), dodržení spádu, 
 přídržnost desek, spáry lepených desek 

Kontroly výstupní: 

  Celková podoba prací, vodotěsnost a funkčnost, neporušenost izolací 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 381/2001 
Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet - N (nebezpečný odpad) 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
08 01  Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 
15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

Časová rozvaha 

Vzhledem k tomu, že z důvodu nedostatku místa pro skládky navrhuji skladovací plochy 
také na předzahrádkách, a že jsou izolace vázány na demontáž věžového jeřábu na dané dvojici 
objektů, bude technologická etapa probíhat až v měsíci listopadu 2016. Demontáže věžových 
jeřábů proběhnou u obj. č. 22 dne 4. 11. 2016 a u obj. č. 20 dne 7. 11. 2016 po dokončení 
zastřešení. 

Otázku průběhu výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly zařízení staveniště 
B5.1 Studie vývoje počasí v důsledku na výstavbu 

4.3.2 Drenážní systém 

Jak již bylo uvedeno výše v textu, v průběhu izolace a zásypů objektů je nutné současně 
v jednotlivých vrstvách pracovat na výstavbě drenážního systému. 

Drenážní systém, gabionová opěrná zdiva a zásypy spodní stavby jsou prováděny proudovou 
metodou výstavby jedním dodavatelem postupně od objektu č. 23 směrem k objektu č. 20 
pro celou 3a. fázi. Jedná se tak o úplně poslední práce prováděné proudovou metodou výstavby. 

Drenážní systém bude tvořen soustavou drenážních potrubí o světlostech 100 nebo 160 mm 
o jednotném sklonu 1,5% (případné odlišnosti dle PD) uložených v drenážních tělesech 
z drceného kameniva - kačírku. Tyto drenáže jsou navrhovány na jižní straně suterénů budov, 
poněvadž severní stěna suterénů je nad terénem (zde navrženo trubní odvodnění gravitačně 
fasádou nebo v násypu za pohledovou gabionovou zdí). Drenážní tělesa jsou navržena s horní 
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hranou ve výšce 1,5 m nad podlahou 1. PP. Dále jsou navržena lokální zvýšení tělesa v místech 
přídavných drenáží na stropech 1. PP, tedy 0,5 m nad horní hranou stropu 2. PP. [1] 

Osazované drenážní potrubí musí být odolné vůči vyšším zemním tlakům, poněvadž 
je prováděno v hloubce 6-7 m pod upraveným terénem, resp. 2-3 m pod u předzahrádek s vyšší 
výškovou úrovní UT. Zde jsou navrhována potrubí o únosnosti SN8. U některých předzahrádek 
nad 1. PP s nižší výškovou úrovní UT je navrženo potrubí o únosnosti SN4. Zemina nad tímto 
potrubím dosahuje mocnosti cca 0,5m, tato potrubí nejsou uložena v drenážních tělesech. [1] 

Drenážní trubky budou perforované v celém průřezu. V nejvyšším bodě každé trasy 
(s výjimkou drenážních tras u předzahrádek s nižší výškovou úrovní upraveného terénu) bude 
proveden přechod drenáže do svislé polohy (koncová šachty) s pomocí dvou kolen 45° 
a mezilehlého krátkého úseku z důvodu možnosti čištění každého dílčího potrubí. Svislé potrubí 
bude ukončeno cca 300 mm pod upraveným terénem a bude opatřeno zátkou. Tato část bude 
zasypána pohledově kačírkem. [1] 

Drenážní potrubí v patě suterénní stěny budou svedena do usazovacích šachet, které budou 
popsány níže. Následně bude voda odvedena kanalizačním potrubím o světlosti 160 mm pod 
podlahovými deskami do dalších šachet za severní stěnou suterénu. Tyto usazovací šachty 
budou instalovány před zaústěním drenážního systému do kanalizačních přípojek objektů. 
Kanalizační potrubí ze šachty do přípojky bude mít únosnost SN8. V systému drenáží je 
navrženo deset revizních šachet (možnost vlezu), které jsou všechny koncipovány jako 
usazovací. První pětice šachet slouží jako sběrné a budou provedeny jižně od suterénů objektů. 
Tyto šachty jsou navrženy z betonových skruží různých průměrů. Šachty budou mít ploché dno 
a budou hluboké cca 7 m. Do těchto šachet budou zaústěny vždy dvě hlavní trasy drenáží přes 
žabí klapku. Směrem pod podlahovou desku suterénu bude z těchto šachet instalováno 
kanalizační potrubí o třídě únosnost SN12, které bude odvádět vody směrem k dešťové 
kanalizační přípojce. Před dešťovými kanalizačními přípojkami je navržena další pětice šachet. 
Tyto šachty budou poměrně mělké (cca 2,5 – 3 m), budou mít ploché dno a kanalizační potrubí 
vedené pod objektem do nich bude zaústěno přes žabí klapku. [1] 

Osazení spodních skruží šachet (jižní strana), kompletních revizních šachet (severní strana) 
a trubních vedení pod deskou 1. PP, bude provedeno při výstavbě inženýrských sítí 
(před hutněním pláně a betonáží základové desky). Následně se po stavbě ŽB konstrukce 1. PP 
a dalších navazujících podlaží, instalují jednotlivé výšky drenážního systému na jižní straně, 
směrem pozpátku od skruží ke vpustím drenážních systému. Je to dáno postupným zásypem 
objektů od základové spáry směrem výše. Je nutné dbát na obsyp drenážních trubek drceným 
kamenivem (nejlépe obalením tohoto lože ještě navíc geotextilií). S rostoucími zásypy rovněž 
osazujeme další úrovně skruží. Dbáme přitom na svislost celého sloupce skruží. Zeminu 
hutníme kolem těchto šachet velice opatrně příkopovým válcem. Tímto postupným způsobem 
pokračujeme až k výšce HTÚ. 

Na severní straně je možné drenážní systém budovat skoro celý naráz, a to ve fázi kdy máme 
rozpracované gabionové pohledové stěny severní fasády a postupně zasypáváme snížené 
předzahrádky v 1. NP. 

Kamenivo bude naváženo nákladním automobilem a přemisťováno smykovým nakladačem. 
Skruže budou přemisťovány a usazovány rypadlo-nakladačem. Na stavbu budou skruže, 
trativody a PVC trubky dopraveny nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 

Výkaz výměr, materiály 

Objekt č. 23, 22, 21 a 20 

 - Trativody Ø 100 mm SN4 a SN8 
 - Trativody Ø 160 mm SN8 
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 - Kanalizační PVC potrubí DN 160 SN8 a SN12 
 - Drenážní těleso = drcené kamenivo frakce 16-32 mm 
 - Koncové drenážní šachty ze skruží - 2,8 m (5 ks) 
 - Usazovací drenážní šachty ze skruží - výška 6,9 m (5 ks) 
 - Geotextilie a drenážní nopová folie      [2] 

Personální obsazení 

- 1x vedoucí čety 
- 5x pracovník drenážní systémy 
- 1x pomocný dělník 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič nákladního vozidla s hydraulickou rukou 
- 1x řidič smykového nakladače/dumperu 
- 1x řidič rypadlo-nakladače 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x nákladním automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6  
- 1x smykový nakladač Locust L 903 SPEED+ 
- Nákladní auto TATRA 148 
- Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
- Dumper Terex TA5S 
- Ruční nářadí a pomůcky - lopaty, rýče, krumpáče, kladiva a palice, dřevěné klíny 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, PD, mechanizace a strojních průkazů, materiálů pro tuto etapu 
 (kamenivo, trativody, PVC trubky, betonové skruže, zásypový materiál) 

Kontroly mezioperační:  

 Svislost a poloha osazovaných skruží, poloha a spád trativodů a PVC trubek, 
 drenážních těles 

Kontroly výstupní: 

 Těsnost skruží, funkčnost drenážního systému, výškové úrovně viditelných prvků 
 drenážního systému 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 02 01  Dřevo 
17 02 03  Plasty 
17 01 01  Beton 

Časová rozvaha 

Listopad až prosinec 2016. Započetí po demontáži věžového jeřábu na dané dvojici objektů 
a po dokončených izolacích (viz výše). 

Otázku průběhu výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly zařízení staveniště 
B5.1 Studie vývoje počasí v důsledku na výstavbu 
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4.3.3 Gabionové opěrné zdivo 

Výškové rozdíly upraveného terénu budou zajištěny gabionovými opěrnými stěnami. Stěny 
budou tvořit koše ve výškovém modulu 1m, který bude v případě potřeby upraven v modulu 
oka sítě.  Velikost ok sítí bude: v nadzemní a lícové části 100x50mm, ostatní sítě 100/100mm. 
Spojení gabionových sítí (spirály, očka, spony) bude z ocelového pozinkovaného drátu. Koše 
budou vyskládány z tříděného lomového kameniva běžného dostupného v Praze a okolí 
s výběrem z frakce 32-250 mm z vybraného lomu. Kamenivo včetně vzoru skládání je nutné 
odsouhlasit (projektant, investor, TDI). 

Opěrné gabionové stěny budou založeny na hutněném štěrkovém podsypu tl. 300mm frakce 
0-32 se sklonem 10% k zadržovanému terénnímu valu (pohledový gabion předzahrádky severní 
fasády, jižní gabion zadržující svah od objektu učiliště). Gabionové stěny budou svislé a šikmé 
ve sklonu 1:10. Zásyp a podsyp bude hutněn na 30MPa. Při zakládání gabionových stěn musí 
být zohledněny inženýrské sítě jdoucí v těsném souběhu se stěnami. Případné dodatečné výkopy 
kolem těchto stěn (nepředpokládám), budeme provádět s odstupem min. 1 m od stěny, a volit 
malé hutnící prostředky. Podzemní části gabionových stěn budou chráněny proti vplavování 
zeminy filtračním tělesem tvořeným drceným kamenivem frakce 16-32. [1] 

Kamenivo bude vyskládáno do výšky min. 100mm nad úroveň ČTU předzahrádek (bude 
tvořit sokl min. 100mm). Nadzemní část gabionů bude bez výplně kamenivem, bude sloužit 
jako plot předzahrádek (výška dle výkresů PD). 

Jednotlivé výšky založení, a celková geometrie opěrných zdí se řídí dle PD těchto objektů. 
Jižní stěna bude budována, jakmile se do úrovně založení této stěny postupně zhotoví zásyp 
zeminou a dostatečně se zhutní. Následně bude až do úrovně ČTÚ postupně zasypávána tak, 
aby se pracovníkům z úrovně násypu dobře práce prováděly. 

Severní strana bude budována obdobně jako jižní. Skládána bude z prostoru předzahrádky 
tak, aby se nemuselo stavět lešení. Stěna bude opět postupně přisypávána zeminou a to včetně 
celé plochy předzahrádky (je nutné zde taky postupně budovat drenážní systém). 

Kamenivo bude dopravováno na stavbu nákladním automobilem Tatra a na místo určení 
přepravováno smykovým nakladačem nebo rypadlo-nakladačem. Veškeré sítě a spojovací 
materiály budou dopraveny nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Hutnění podkladní 
vrstvy bude pomocí příkopového hutnícího stroje. 

Výkaz výměr, materiály 

Objekt č. 23, 22, 21 a 20 

 - Sítě 100/100 mm  - pozinkovaná ocel 
 - Sítě 100/50 mm  - pozinkovaná ocel 
 - Spojovací materiál (spirály, očka, spony) - pozinkovaná ocel 
 - Výplň tříděné lomové kamenivo frakce 32-250 mm 
 - Štěrkový podsyp frakce 0-32 mm 
 - Filtrační štěrkové těleso z drceného kameniva frakce 16-32 mm  [1] 

Personální obsazení 

- 1x vedoucí čety 
- 6x gabionář 
- 1x pomocný dělník 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič nákladního vozidla s hydraulickou rukou 
- 1x řidič smykového nakladače 
- 1x řidič rypadlo-nakladače 
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Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x nákladním automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6  
- 1x smykový nakladač Locust L 903 SPEED+ 
- Nákladní auto Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 
- Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
- Ruční nářadí a pomůcky - lopaty, rýče, krumpáče, kladiva a palice, vazačské kleště 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, PD, mechanizace a strojních průkazů, materiálů pro tuto etapu 
 (kamenivo, ocelové sítě a spojovací prvky) 

Kontroly mezioperační:  

 Zhutnění založení, spád založení, sklon stěny, spojování sítí, vyplňování košů, stabilita 
 košů, geometrie 

Kontroly výstupní: 

 Celková geometrie a sklony 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 04 05  Železo a ocel 

Časová rozvaha 

Prosinec 2016. Započetí po demontáži věžového jeřábu na dané dvojici objektů 
a po dokončených izolacích v součinnosti s drenážními systémy a zásypy objektů. 

Otázku průběhu výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly zařízení staveniště 
B5.1 Studie vývoje počasí v důsledku na výstavbu 

4.3.4 Zásypy spodní stavby 

Již v mnoha souvislostech bylo v celé kapitole dokončovacích prací na spodní stavbě 
zmíněno, jakým způsobem budou probíhat zásypy a násypy spodní stavby. 

Na jižní straně se jedná o postupné zásypy skruží drenážního systému se vzájemnou 
návazností na probíhající izolatérské práce. Jakmile se zásypy dostanou na úroveň stropu 1. PP 
přecházíme v násypy předzahrádek. V tuto chvíli začínají i práce na opěrné zdi, která se rovněž 
přisypává zeminou. Severní předzahrádky se začnou zasypávat postupně s pokračující 
výstavbou opěrné stěny (kdy v této fázi již máme hotové HI s ochranným potěrem) a drenážního 
systému. Zeminu ve všech případech ukládáme do mocnosti max. 400 mm. Poté je nutné 
ji hutnit. 

Zeminu nakládáme na staveništní mezideponii. K navážení zeminy používáme nákladní vůz 
Tatra. Po vysypání zeminy ji rozprostíráme kolovým rypadlem s radlicí a ve stísněných 
prostorech jižní stěny smykovým nakladačem. Pro menší zásypy a stísněné prostory místo 
nákladního vozu používáme malý kolový dumper. Zeminu hutníme vibračním taženým válcem 
a kritická místa kolem skruží nebo při izolované suterénní stěně dálkově vedeným příkopovým 
vibračním válcem. 
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Výkaz výměr, materiály 

- Používá se vytěžená zemina dovážená z mezideponie ZS-A. Celkem bude do násypů 
uloženo a na 95 % PS zhutněno 1 050,8 m3 rozrušené zeminy. 

Personální obsazení 

- 1x vedoucí čety 
- 1x pomocný dělník 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič kolového dumperu 
- 1x řidič smykového nakladače 
- 1x řidič rypadlo-nakladače, rypadla s radlicí 
- 1x řidič velkého rypadla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x smykový nakladač Locust L 903 SPEED+ 
- 1x nákladní auto Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 
- 1x rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
- 1x kolový dumper Terex TA5S 
- 1x kolové dvouradlicové rypadlo Caterpillar M315D 
- 1x tahačový vibrační válec AMMANN ASC 110  
- 1x příkopový vibrační válec Rammax 1575 CI 
- Ruční nářadí a pomůcky - lopaty, rýče, krumpáče 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, PD, mechanizace a strojních průkazů 

Kontroly mezioperační:  

 Mocností násypů a hutněných vrstev 

Kontroly výstupní: 

 Celková geometrie a sklony HTÚ a ČTÚ 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. 

Tabulka odpadů: 
17 04 05  Železo a ocel 

Časová rozvaha 

Prosinec 2016. Započetí po demontáži věžového jeřábu na dané dvojici objektů 
a po dokončených izolacích v součinnosti s drenážními systémy a gabionovými opěrnými 
stěnami. 

Otázku průběhu výstavby v tzv. chladných měsících řeší příloha kapitoly zařízení staveniště 
B5.1 Studie vývoje počasí v důsledku na výstavbu 

4.4 Hrubá vrchní stavba 

Hrubá vrchní stavba všech čtyř objektů bude opět probíhat proudovou výstavbou. Kdy 
každou dvojici objektů bude mít na starost jedna četa určité stavební etapy. S výhodou tak lze 



A4.   STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

78 

přemísťovat čety tesařů, železářů, betonářů a zedníků, jestliže na jednom objektu máme daný 
úsek práce proveden a potřebujeme ho zhotovit na objektu druhém. Metoda této výstavby je 
zohledněna rovněž v časovém plánu. 

4.4.1 Svislé nosné ŽB monolitické konstrukce 1. NP až 7. NP 

Přesným TP na provádění monolitických konstrukcí se zabývá kapitola A9.01 
Technologický předpis pro provedení hrubé vrchní stavby systémem monolitického ŽB 
skeletu. 

Ve všech podlažích bude probíhat betonáž obvodových stěn a vnitřních stěn a sloupů. Jedná 
se o stěny v tloušťce 200 a 250 mm a sloupy o rozměrech 240 x 800 mm a 240 x 1000 mm. 
Dále také proběhne betonáž výtahové šachty, kde bude tloušťka zdvojených stěn 200 mm 
s doprostřed zdvojení vloženou izolací proti vibracím a hluku. Mezipodesty jsou vetknuty 
do budoucí železobetonové stěny. Mají tloušťku 200 mm. 

Postup zhotovení ŽB monolitických SNK je stejný jako u podlaží suterénu. Bude opětovně 
použito bednění firmy Peri. To musí být čisté a opatřené odbedňovacím přípravkem. Do míst, 
kde z předchozí betonáže stropu byly ponechány vystupující výztuže pro napojení SNK, bude 
dle PD přesně osazeno nejprve jednostranné bednění. Opakující se prvky sloupů a stěn 
vyztužíme připravenými armokoši, popřípadě dodatečně ručním vyvázáním. Přesun pomocí 
věžového jeřábu. Napojení na vystupující výztuž přesahem a svařením. Krycí vrstvu zajistíme 
distančními prvky. Poté provedeme finální spasování bednění. Dochází k betonáži. Od 2. NP 
používáme čerpadlo betonové směsi s větším dosahem a to konkrétně typ SX 43 namísto dosud 
využívaného 36 SX. Od 4. NP používáme k betonáži stěn a sloupů místo autočerpadla badii 
a věžový jeřáb. Stropy betonuje i nadále až po vrchní konstrukci atik pomocí čerpadla SX 43. 
Beton ukládáme a hutníme po vrstvách max. 300 mm. Po dosažení dostatečné pevnosti 
(cca 2 dny) odbedňujeme, bednění očistíme a připravujeme na patro sousedního objektu. Beton 
nadále ošetřujeme kropením. 

Výkaz výměr, materiály 

- ŽB konstrukce stěn - beton C 25/30 XC1 
- ŽB konstrukce sloupů - beton C 30/37 XC1 
- Výztuž stěn a sloupů - ocel 10 505 
- Systémové bednění Peri        [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

- 1x vedoucí čety 
- 8x betonář  
- 14x tesař 
- 8x železář (min dva svářeči) 
- 3x pomocný dělník (jeden každý pro betonáře, tesaře a železáře) 

Ostatní personál etapy 

- 1x geodet 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič autočerpadla 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x strojník věžového jeřábu 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
- 1x autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 SX 
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- 1x autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 43 SX 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 2x Věžový staveništní jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 
- Ruční nářadí - lopaty, vazačské kleště, zednické lžíce, kladiva, palice 
- Ponorné vibrátory, příložné vibrátory 
- Svářecí agregát 
- Motorové pila, bourací a vrtací kladiva, úhlové brusky, aku šroubováky 
- Nivelační přístroj + latě + laserová signalizace 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, PD, mechanizace a strojních průkazů, materiálů pro tuto etapu 
 (bednění, ocel, betonová směs, dilatační prvky) 

Kontroly mezioperační:  

 Pozice a těsnost bednění, napuštění bednění odbedňovacím nátěrem, rozmístění 
 výztuže, spojování výztuže dle PD, osazení dilatačních prvků, kvalita dodávané 
 betonové směsi, mocnosti betonovaných vrstev, hutnění betonové směsi, 
 ošetřování betonu, očištění a ošetření bednění 

Kontroly výstupní: 

 Geometrie a rovinnost dokončených konstrukcí dle PD a norem, kvalita povrchů 
 betonových  konstrukcí, kontrola možných kaveren a prasklin, výsledná pevnost 
 betonu  

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 02 01  Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03  Plasty 
17 01 01  Beton 

Časová rozvaha 

Květen až září 2016. 

4.4.2 Vodorovné nosné ŽB monolitické konstrukce 1. NP až 7. NP 

Přesným TP na provádění monolitických konstrukcí se zabývá kapitola 
A9.01 Technologický předpis pro provedení hrubé vrchní stavby systémem monolitického ŽB 
skeletu. 

Bude se jednat o typově stejné monolitické železobetonové stropy. Jedinou rozdílností oproti 
stropu nad suterénem jsou menší tloušťky jednotlivých stropů a také to, že tyto stropy nemají 
více výškových úrovní. Celý strop je v jedné rovině. V typických podlažích mají stropy tloušťku 
200 mm. Pouze strop nad 6. NP má tloušťku odlišnou a to 250 mm. Součástí všech stropů 
je obvodový průvlak výšky 290 mm pod stropní deskou. Balkónové desky jsou navrženy 
železobetonové monolitické o proměnné tl. 170-200mm, které budou se stropní deskou spojeny 
pomocí ISO-nosníků pro přerušení tepelného mostu. 
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Postup zhotovení ŽB monolitických VNK je stejný jako stropní konstrukce nad podlažím 
suterénu. Použijeme systémové bednění peri. Výztuž se vyváže na distančních podložkách 
od dolní, směrem k horní výztuži. Před betonáží je opět důležité vyčistit a vysát plochu bednění. 
Následně aplikujeme odbedňovací nástřik. Betonujeme rovnoměrně pomocí autočerpadla 
betonu. Hutníme ponornými vibrátory a vibračními latěmi. Povrch vyhladíme hladícími latěmi. 
Po dostatečné únosnosti (cca 2 dny) dojde k odbednění. Beton ošetřujeme kropením a bednění 
očistíme a ošetříme pro použití na stropní konstrukci sousedního objektu. Dle návrhu statika je 
nutné strop opětovně částečně vypřít stojkami a podkladními trámy nebo nosníky, tak aby 
se přenášelo zatížení z postupující výstavby, dokud strop nenabyde požadované pevnosti 
a únosnosti. 

Instalace schodišťových ramen 

S postupujícími pracemi na ŽB monolitické skeletu je na konstrukce mezipodest, které 
vykazují již dostatečnou únosnost, nutné osazovat prefabrikovaná ŽB schodišťová ramena. 
Schodišťové mezipodesty jsou navrženy z monolitického železobetonu. Schodišťový prostor 
bude oddilatován od nosných stěn (dělících prostor schodiště a prostory bytů) tak, že betonové 
nosné konstrukce budou uloženy přes dilatační prvky (např. MEA, SCHÖCK apod.). Osazování 
bude probíhat pomocí věžového jeřábu. Výjimkou jsou dvouramenná prefa schodiště mezi 1. PP 
a 1. NP. Tyto je nutné osadit pomocí autojeřábu, jelikož mají velkou hmotnost a věžový jeřáb 
není schopen je přemístit. Budou sjednány dva termíny pro osazení těchto prefa ramen, kdy  
bude pronajat autojeřáb Liebherr 1050 LTM. Pro objekty č. 22 a 20 to bude 18. 5. 2016 a pro 
objekty č. 23 a 21 to bude 24. 5. 2016. 

Výkaz výměr, materiály 

- ŽB konstrukce stropu - beton C 25/30 XC1 
- Výztuž stropní konstrukce - ocel 10 505 
- Systémové bednění Peri 
- Dilatační a osazovací prvky schodišťových prefa ramen 
- Prefabrikované schodišťové rameno z 1. NP do 7. NP - šířka 1380 mm 
stupně 9x166,7x280 mm, váha = max. 2 590 kg 
- Prefabrikované schodišťové rameno z 1. PP do 1. NP - šířka 1330 mm 
stupně 2x10x184x270 mm, váha = max. 6 915 kg     [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

- 1x vedoucí čety 
- 8x betonář  
- 14x tesař 
- 8x železář (min. dva svářeči) 
- 3x pomocný dělník (každý jeden pro betonáře, tesaře a železáře) 

Ostatní personál etapy 

- 1x geodet 
- 1x řidič nákladního vozidla 
- 1x řidič autočerpadla 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 1x strojník věžového jeřábu, autojeřábu 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
- 1x autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 SX 



A4.   STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

81 

- 1x autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 43 SX 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 2x Věžový staveništní cranes TL 555 5T jeřáb Sáez  
- Autojeřáb Liebherr 1050 LTM 
- Ruční nářadí - lopaty, vazačské kleště, zednické lžíce, kladiva, palice 
- Ponorné vibrátory, vibrační a hladící lišty 
- Svářecí agregát 
- Motorové pila, bourací a vrtací kladiva, úhlové brusky, aku šroubováky 
- Nivelační přístroj + latě + laserová signalizace 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, PD, mechanizace a strojních průkazů, materiálů pro tuto etapu 
 (bednění, ocel, betonová směs, dilatační prvky) 

Kontroly mezioperační:  

 Rozmístění stojek a nosníků, pozice těsnost bednících desek a překližek, 
 napuštění bednění odbedňovacím nátěrem, rozmístění výztuže, spojování výztuže 
 dle PD, osazení dilatačních prvků, kvalita dodávané betonové směsi, mocnosti 
 betonovaných vrstev, hutnění betonové směsi, ošetřování betonu, očištění a ošetření 
 bednění 

Kontroly výstupní: 

 Geometrie a rovinnost dokončených konstrukcí dle PD a norem, kvalita povrchů 
 betonových konstrukcí, kontrola možných kaveren a prasklin, výsledná pevnost betonu  

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 02 01  Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03  Plasty 
17 01 01  Beton 

Časová rozvaha 

Květen až září 2016. 

4.4.3 Keramické obvodové vyzdívky a vnitřní stěny a příčky 

Přesným TP na provádění obvodových vyzdívek se zabývá kapitola A9.02.A  Technologický 
předpis pro provedení obvodových vyzdívek 

Veškeré obvodové vyzdívky budou prováděny keramickými tvárnicemi o výsledné tloušťce 
zdiva 250 mm. Vnitřní dělící akustické dělící stěny pak obdobě v tl. 250 mm. 

Vnitřní příčky a přizdívky jsou v suterénu převážně navrženy jako pórobetonové 
v tloušťkách 125, 150 a 200 mm, méně pak keramické v tl. 150 mm. Příčky v následujících 
patrech jsou naopak převážně keramické tl. 200, 180, 150 a 120 mm. Malé množství příček 
a přizdívek je pak z pórobetonových tvárnic tl. 125 a 200 mm. 
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Vytyčení a založení zdiva: 

Obvodové zdivo bude vyzdíváno mezi ŽB monolitické sloupy a stěny. Vytyčení je tedy 
usnadněno dopředu danou polohou těchto konstrukcí. Je třeba si pomocí zednického provázku 
vytyčit směry, pomocí olovnice a vodováhy pak svislost a vodorovnost. Důležité je taky správné 
vytyčení pozice, rozměrů a zejména výšky parapetu otvorů v tomto zdivu. K určení výšek 
používáme nivelační přístroj. Jelikož se nejprve budou provádět obvodové konstrukce a vnitřek 
nebude zastavěný, můžeme použít nivelační přístroj. V opačném případě bychom využili 
hadicovou vodováhu. Vnitřní stěny a příčky budou vyměřeny dle PD od stávajících 
nebo obvodových konstrukcí. K vytyčení rohů kromě výše uvedených pomůcek použijeme ještě 
zednické úhelnice. 

Zdivo a příčky budeme ve všech případech (pórobeton i keramika) zakládat na očištěný ŽB 
monolitický strop, a to na lože ze speciální zakládací malty o tl. 10 mm. Lože provedeme 
přesně, pomocí nářadí pro zakládání zdiva, kdy výšku lože kontrolujeme nivelačním přístrojem 
(nejlépe rotačním laserovým). Následně do tohoto lože klademe první řadu cihel, 
kdy nemaltujeme styčné spáry a geometrii kontrolujeme vodováhou. Případnou úpravu pozice 
provádíme poklepem gumovou zednickou palicí. 

Zdění první výšky: 

První výška vyzdívání je do 1,5 m a veškeré práce se provádějí ze země. Veškeré keramické 
zdivo budeme zdít na maltu ze zásobníkového sila MVC P10 s připojenou kontinuální 
míchačkou, a to pomocí zednické lžíce a dalších zednických pomůcek. Ložné spáře 
tl. max. 12 mm - nejedná se o tvárnice pro přesné zdění. Veškeré pórobetonové zdivo budeme 
spojovat lepidlem pro přesné zdění, dodávaném v pytlích. 

U vnitřních zdí nejprve vyzdíváme do výše 3 až 4 řad založení rohů, a následně pokračujeme 
ve vyzdívání plochy. U všech konstrukcí dbáme na správnou vazbu cihel a na to, 
že nemaltujeme styčné spáry. Geometrii kontrolujeme vodováhou, pozice upravujeme poklepem 
gumové palice. U vnitřních příček je nutné v této výšce rovněž založit, vyrovnat a zazdít 
veškeré kovové zárubně. Je nutné chránit prahovou spojku před poničením a zárubně rozepřít 
rozpěrkami, aby při zazdívání rovněž nedošlo k jejich deformaci. Ostatní ostění (obvodové 
zdivo i příčky) do budoucna osazené euro-profily nebo obložkovými zárubněmi zdíme přesně 
podle PD. V první výšce zdění se nachází i většina parapetů. Ty je potřeba výškově korigovat 
nivelačním přístrojem. 

Vnitřní příčky je nutné kotvit k obvodovým vyzdívkám a stávajícím konstrukcím a to min. 
v každé třetí spáře. K obvodovým vyzdívkám to provádíme pomocí plochých kotev, které 
klademe do malty nebo lepidla ve spáře. U ŽB konstrukcí stěn a sloupů aplikujeme kotvy 
ve tvaru úhelníků navrtaných na hmoždinky nebo natloukacími hřebíky do ŽB monolitu. 
Obvodové vyzdívky nekotvíme, jsou koncipovány jako volně stojící. 

Zdění druhé výšky: 

Světlá výška vyzdívaných pater skeletu je 2 800 mm. Tudíž postačí na kompletní vyzdění 
druhá výška. Pro tuto zdící výšku použijeme hliníkové pojízdné (přenosné) lešení s výškou 
podlahy 1,0 m a celkovou výškou (tj. vlastně výška zábradlí) 2,0 m. Pracovní šířka lešení je 1,5 
m. K výstupu na lešení bude použit žebřík. Posun lešení manuálně přejezdem nebo přetáhnutím. 
Materiál bude na kozové lešení dopraven ručně. 

Zdění v této výšce probíhá stejným způsobem jako ve výšce první. Obvodové zdivo není 
nutné osazovat překlady, zde plní tuto funkci ŽB monolitický celoobvodový průvlak. 
U vnitřních zdí a příček už překlady osazujeme, a to na asfaltový pás a MC (v případě 
keramiky) nebo lepící hmotu (u pórobetonových překladů). Dozdění neproběhne až pod stropní 
konstrukci či průvlak. Pod těmito konstrukcemi bude vynechána 20 mm spára, která se následně 
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vyplní pásem desky minerální vaty v celé šíři zdiva. V suterénu, při stavbě příček sklepních kójí 
je dokonce vyzdívka ukončena ve výšce 2 m a zbytek je ve fázi zámečnických prací osazen 
mříží. 

Zdění instalačních a jiných přizdívek: 

Ve společných prostorech jsou uvažovány instalační šachty pro elektrorozvody a rozvody 
ústředního topení. V šachtě pro rozvody ústředního topení bude též veden rozvod požární vody 
a budou zde po patrech osazeny hydranty. V rámci bytových instalačních šachet budou vedeny 
svislé rozvody profesí ZTI a VZT - voda, kanalizace a vzduchotechnika. Přizdívky provedeme 
z pórobetonových tvárnic do výšky 1200mm, popř. do stropu dle dispozic. Důležitá je vzájemná 
koordinace s profesemi provádějícími instalace (viz časový plán výstavby hlavního objektu). 

Princip vyměřování, založení a zdění jednotlivých výšek je shodný s předchozím popisem. 
Kotvení pomocí příponek min. do každé třetí spáry. V případě, že instalační přizdívka je zděna 
až po strop, necháváme opět prostor pro vložení dilatace z minerální vaty. 

Výkaz výměr, materiály 

- Zdivo Porotherm 24 P+D a Porotherm AKU 25 
- Zdivo příček Porotherm 19 P+D; 17,5 P+D; 14 P+D a 11 P+D  
- Zdivo Porfix 125, 150 a 200 
- Překlady Porotherm a Porfix 
- Zakládací malta Porotherm Profi AM pytlovaná  
- Zdící MC pytlovaná 
- Malta zdící MVC Cemix - ze zásobníkového sila     [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1 vedoucí čety 
 - 5x zedník 
 - 2x pomocný dělník 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič nákladního automobilu 
 - 1x řidič silo-sklápěče 
 - 1x řidič silo-dofukovače 
 - 1 až 2x obsluha věžového jeřábu 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 2x Věžový staveništní jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 
- 1x Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- 1x Silo sklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
- Ruční nářadí - lopaty, zednické lžíce, dřevěná hladítka, kladiva, palice, vodováhy, 

 olovnice, zednický provázek 
- Bourací a vrtací kladiva, aku šroubováky, stavební míchadlo  
- Nivelační přístroj + latě + laserová signalizace 
- 4x Hliníkové lešení Climtec3 
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Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště, rovinnosti a geometrie provedeného ŽB monolitického skeletu, PD, 
 mechanizace a strojních průkazů, materiálů pro tuto etapu vč. skladování (tvárnice, zdící 
 malty a lepidla, asfaltové pásy, překlady), klimatické podmínky 

Kontroly mezioperační:  

 Vytyčení zdí (včetně rohů), založení první řady tvárnic, spár a vazeb zdiva, kotvení 
 zdiva, rovinnosti a geometrie vyzdívání, otvorů, osazení zárubní 

Kontroly výstupní: 

 Geometrie a rovinnost dokončených konstrukcí dle PD a norem, vazby zdiva, 
 vyplnění podstropní a podprůvlakové mezery minerální vatou 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 

17 01 02  Cihly 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 02 01  Dřevo 
17 04 05  Železo a ocel 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 

Časová rozvaha 

Polovina měsíce července až první týden září 2016. Vyzdívkami navazujeme při dokončení 
skeletu 4. NP. 

4.4.4 Instalace rozvodů 

Veškeré rozvody instalací budou vedené ve vybudovaných instalačních šachtách. Je s nimi 
počítáno a dle PD jsou v dostatečných dimenzích rozmístěny zejména ve veřejných prostorech 
a v bytech v místnostech jako jsou WC, koupelny, chodby a kuchyně. Všechna instalační jádra 
budou zděná, vodorovně přerušená v každé úrovni stropní konstrukce. Jednotlivá potrubí 
doplníme objímkami proti šíření požáru. Dotěsnění všech prostupů musí být provedeno 
protipožární zálivkou popř. tmelem v úrovni hrubé podlahy. 

Domovní kanalizace 

Práce na této etapě instalací je nutné koordinovat také s ostatními instalacemi. 

Připojovací kanalizační potrubí 

Připojovací kanalizační potrubí napojíme od zápachové uzávěrky jednotlivých zařizovacích 
předmětů až po odpadní svislé kanalizační potrubí. Připojovací potrubí povedeme v drážkách 
ve zdivu, zakryté přizdívkou nebo omítkou na pletivu, tj. v přizdívkách a v některých případech 
jej osadíme do drážek v podlaze. Potrubí je vedeno pod spádem 2-3%. Materiálem 
připojovacího potrubí jsou plastové HT polypropylenové hrdlové trubky DN 40. 
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Chladící jednotky VZT v 6. a 7. NP budou napojeny do kanalizace pomocí suchých 
zápachových uzávěrek. Ve strojovně VZT a ÚT budou osazeny kanalizační bezpečnostní vpusti 
(odolnost proti horké vodě). 

Svislé kanalizační potrubí 

Svislé kanalizační potrubí je potrubí, které bude odvádět splaškové odpadní vody 
od napojení připojovacího potrubí po svodné potrubí v suterénu objektu. Prochází celým 
objektem, je vyvedeno nad střechu větracím potrubím a zakončeno ventilační hlavicí příslušné 
dimenze. Na odpadním potrubí umístíme čistící tvarovky příslušných dimenzí a to v nejnižším 
a nejvyšším podlaží nad nejvýše napojeným zařizovacím předmětem a všude tam, kde nemá 
potrubí přímou trasu. Jedná se o místa, kde je provedeno tzv. uskočení. 

Přechod svislého odpadního potrubí na ležaté svodné potrubí v 1. PP objektu provedeme 
dvěma plastovými koleny 45° příslušné dimenze. Je-li pod úrovní podlahy, bude obetonováno. 
Tím se zamezí jeho pohybu díky rázům v potrubí při jeho provozu. Materiálem svislého 
odpadního potrubí v bytech jsou plastové protihlukové hrdlové trubky DN 100. Spoje hrdlového 
kanalizačního potrubí provedeme pomocí násuvných hrdel, těsněných elastomerovým 
kroužkem. 

Svodné potrubí 

Pod stropem 1. PP budou splaškové a dešťové vody odvedeny svodným potrubím 
do kanalizačních přípojek. Svodné potrubí bude vedeno pod stropem plastovým hrdlovým 
potrubím z neměkčeného PVC DN 100-200 mm v min. 2% spádu na splaškové kanalizaci 
a v min. 1% spádu na dešťové kanalizaci. Na hraně objektu bude svodné kanalizační potrubí 
svedeno do již provedených kanalizačních přípojek DN 200. Před napojením svodného 
kanalizačního potrubí na kanalizační přípojku bude umístěn čistící kus. Před objekty byly 
již provedeny RŠ. Na místech svodného potrubí budou dle PD umísťovány čistící kusy. 

Výkaz výměr, materiály 

- Kanalizační HT polypropylenové trubky vybraných DN + doplňky a tvarovky 
- Kanalizační neměkčené PVC trubky vybraných DN + doplňky a tvarovky 
- Konzole, objímky, spojovací materiál, mazivo hrdel 
- Zdící malty, tmely, plastové pletivo (obecně materiály na zapravení instalací) [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 5x instalatér 
 - 1x pomocný dělník 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - kladiva a palice, zednická lžíce, lihový fix, ruční pilka, 

 instalatérské pomůcky 
- Bourací a vrtací kladiva, aku šroubováky, stavební míchadlo, el. listová pila, úhlová 

 bruska 
- 4x Hliníkové lešení Climtec3 
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Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování  

Kontroly mezioperační:  

 Upevnění konzol a objímek, jednotlivých spojů a napojení, osazení prvků dle PD 

Kontroly výstupní: 

 Poloha a kompletnost dle PD, těsnost celého systému, zapravení instalací (drážky a 
 otvory vybourané ve zdivu) 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 381/2001 
Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03 Plasty 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 

Časová rozvaha 

Po dokončení vyzdívek v prvním týdnu měsíce září 2016 - započneme v 7. NP. Důvodem 
jsou výstupy instalací na střešní plochu. Ty chceme provést co nejdříve, abychom mohli ihned 
navázat konstrukcí zastřešení. Dokončení provádění instalací na konci září 2016. 

Domovní vodovod + vytápění 

Práce na této etapě instalací je nutné koordinovat také s ostatními instalacemi. 

Koncepce řešení domovního vodovodu je navržena s oddělením pitné vody od požárního 
systému. Požární vodovod bude odpojen od domovního vodovodu kulovým kohoutem za hlavní 
vodoměrnou sestavou v objektu. Rozvody pitné vody budou provedeny z plastových 
vodovodních trubek. Veškeré rozvody požárního vodovodu budou zhotoveny z pozinkovaného 
potrubí. Vodovod bude mít v 1. PP hlavní ležatý rozvod k jednotlivým stoupacím potrubím. 
Stoupací potrubí bude do nadzemních podlaží vedeno v instalačních jádrech. Všechny rozvody 
budou tepelně izolovány. 

Připojovací potrubí 

Za každým napojením připojovacího vodovodního potrubí na vodovodní stoupačku budou 
na předem určených místech osazeny na studené a teplé vodě uzávěry příslušných dimenzí 
a podružné vodoměry pro jednotlivá sociální zařízení. Vodoměry budou přístupné instalačními 
dvířky. Připojovací potrubí TUV bude k jednotlivým odběrným místům vedeno bez cirkulace. 
Společné prostory v objektu budou měřeny také podružnými vodoměry. 

Připojovací potrubí bude k jednotlivým zařizovacím předmětům vedeno v drážkách 
ve zdivu, v přizdívkách a v některých případech v podlaze (pevnější potrubí). Napojení 
umyvadla, umývátka, dřezu, bidetu a WC bude provedeno přes rohové ventily DN15 pomocí 
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flexibilních hadiček. Napojení baterií sprchy, vany a výlevky bude pomocí nástěnných 
tvarovek. K připojení praček a myček nádobí budou použity pračkové ventily.  

Svislé stoupací potrubí 

Stoupačky budou všechny zhotoveny z plastového vodovodního potrubí. Svislé stoupací 
potrubí bude umístěno v instalačních jádrech. Na každém odbočení do sociální jednotky budou 
umístěny uzávěry příslušných dimenzí na studené i teplé vodě dle PD. 

Stoupací potrubí bude v nejvyšším podlaží opatřeno na studené i teplé vodě odvzdušňovacím 
ventilem. Pod každou stoupačkou bude v nejnižším podlaží umístěn na studené, TUV 
a cirkulaci kulový kohout příslušné dimenze a vypouštěcí kohout pro možné vypuštění 
jednotlivých vodovodních stoupaček. Tyto stoupačkové uzávěry budou v suterénu umístěny 
na dobře přístupném místě. Každá ze stoupaček bude doplněna multifunkčním termostatickým 
cirkulačním ventilem MTCV. 

Ležatý páteřní rozvod 

Hlavní rozvod studené vody, TUV a cirkulace bude veden pod stropem 1. PP k jednotlivým 
stoupacím potrubím. Zhotoven bude z plastových vodovodních trubek. Všechny tři média 
budou vedena v souběhu na společných závěsech. Hlavní vodovodní rozvod TUV a cirkulace 
pro objekt bude veden od akumulační nádrže TUV ve výměníkové stanici 1. PP objektu. Ohřev 
TUV bude zásobován z vodovodní přípojky samostatným přívodem studené vody. 

Ohřev TUV 

Ohřev teplé užitkové vody je řešen centrálně pro dva společné objekty. V prostoru každé 
výměníkové stanice bude umístěna akumulační nádrž TUV. Do této akumulační nádrže bude 
napojen přívod studené vody, cirkulační okruh a nabíjecí okruh z výměníku TUV. Teplá voda 
z nádrže bude vedena v souběhu se studenou vodou pro přípravu TUV a cirkulací k jednotlivým 
stoupacím potrubím. Na přívodu studené vody pro ohřev TUV bude osazena vodoměrná sestava 
pro měření studené vody pro ohřev TUV. Cirkulace v objektu bude zajištěna cirkulačním 
čerpadlem.  

Izolace 

Všechny rozvody domovního vodovodu budou tepelně izolovány tepelnou návlekovou 
izolací. Studená voda bude izolována izolací tl.9mm, teplá voda a cirkulace bude opatřena 
izolací tl. 16mm. V suterénu (1. PP) budou rozvody studené vody opatřené 20 mm izolací, teplé 
vody a cirkulace 30 mm s povrchovou úpravou ALU. V exteriéru doplníme rozvody 
o elektrické topné kabely z důvodů působení klimatických podmínek zimních měsíců. 

Požární vodovod 

Požární vodovod bude řešen jako samostatný. Za hlavní vodoměrnou sestavou oddělíme 
požární rozvod od domovního kulovým kohoutem. V suterénu bude požární rozvod izolován 
a opatřen topným kabelem. V objektu domu budou ve společných prostorech dle PD osazeny 
požární hydranty. 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude předávací stanice. Potrubí topných okruhů 
povedeme pod stropem 1. PP a odtud stoupačkou T1 do celého objektu. Na stoupačky budou 
napojeny jednotlivé topné okruhy v podlažích. Napojení topných okruhů bytů bude přes bytové 
rozdělovače umístěné na chodbách. Měření spotřeby tepla v bytech bude zajištěno měřiči tepla 
umístěnými v okruzích vytápění bytů. Od napojení na bytové rozdělovače vedeme potrubí 
v podlaze jednotlivých podlaží. Potrubí je navrženo v systému Rehau Rautherm v ochranné 
trubce. Připojení otopných těles bude ze stěny, na které budou tělesa přichycena, případně přímo 
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z podlahy. Jako otopná tělesa v objektu jsou navržena desková tělesa Korado, a topné žebříky 
Koralux. 

Hlavní horizontální a vertikální rozvody v objektu jsou navrženy z trubek ocelových 
hladkých. Potrubní rozvody z ocelového potrubí vedené v objektu budou zavěšeny na ocelových 
konstrukcích pomocí upevňovacího systému (HILTI) a budou uchyceny do stropu, nebo 
do stěn. Všechna potrubí musí být uložena tak, aby byl zajištěn volný posun = dilatace potrubí. 
Dilatace hlavních horizontálních rozvodů bude řešena pomocí změn ve vedení potrubí. Nejnižší 
místa rozvodů ÚT budou opatřena vypouštěcími armaturami, nejvyšší odvzdušňovacími 
armaturami.  

Veškeré prováděné nátěry ocelového potrubí budou syntetické. Pod tepelnými izolacemi 
provedeme pouze základní antikorozní nátěr. Ostatní rozvody opatříme ještě vrchním 
dvojvrstvým nátěrem. V objektu budou izolovány veškeré potrubní rozvody a jejich součásti. 
Jako izolační materiál potrubí ÚT uvnitř budovy bude použita flexibilní minerální tepelná 
izolace s hliníkovým pláštěm. 

Výkaz výměr, materiály 

- Vodovodní PVC trubky vybraných DN + doplňky a tvarovky 
- Vodovodní ocelové pozinkované trubky vybraných DN + doplňky a tvarovky 
- Trubní rozvody vytápění Rehau Rautherm + ochranné trubky 
- Ocelové trubní rozvody vytápění 
- Otopná tělesa Korado a Koralux + doplňky 
- Izolační materiál trubních rozvodů v daných tloušťkách  
- Konzole, objímky, spojovací materiál 
- Zdící malty, tmely, plastové pletivo (obecně materiály na zapravení instalací) [1]  

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 5x instalatér 
 - 2x pomocný dělník 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - kladiva a palice, zednická lžíce, lihový fix, ruční pilka, 

 instalatérské pomůcky  
- Bourací a vrtací kladiva, aku šroubováky, stavební míchadlo, el. listová pila, úhlová 

 bruska, svářečka potrubí 
- 4x Hliníkové lešení Climtec3 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování  
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Kontroly mezioperační:  

 Upevnění konzol a objímek, jednotlivých spojů a napojení, osazení všech prvků 
 vodovodu a vytápění dle PD, osazení otopných těles 

Kontroly výstupní: 

 Poloha a kompletnost dle PD, těsnost celého systému, čistota a zdravotní 
 nezávadnost potrubí vodovodu, funkčnost otopných těles, tlakové zkoušky, 
 zapravení instalací (drážky a otvory vybourané ve zdivu) 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03 Plasty 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 

Časová rozvaha 

Druhá polovina měsíce září až první týden měsíce říjen 2016. 

Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 

Práce na této etapě instalací je nutné koordinovat také s ostatními instalacemi. 

Silnoproud 

Proběhnou veškeré instalace pro bytové jednotky. Objekt bude napojen kabelovým vedením 
NN vedeným z přípojkové skříně. Rozvody budou provedeny převážně kabely CYKY, hlavní 
napájecí trasy pak kabely 1-AYKY. Hlavní kabelové trasy budou vedeny pod omítkou, 
na kabelových roštech nebo žlabech, ostatní rozvody pak budou vedeny zpravidla v drážkách 
pod omítkou. Stoupací vedení bude uloženo na kabelových roštech nebo žlabech. 

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu budou připojena 
za elektroměrem pro společnou spotřebu nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala 
funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu. 

Z důvodu zabezpečení výkonových požadavků na zajištění napájení požární technologie 
je navržen systém zálohování objektu pomocí náhradního zdroje. Ten tvoří jednotka UPS 
v suterénu. 

Komunikační prostory, nebytové komerční prostory, budou osvětleny žárovkovými 
a zářivkovými svítidly, nebo svítidly s elektronicky řízenými zdroji. V bytech budou osazena 
svítidla nebo objímky se žárovkami pouze v prostorech chodeb, na WC a v koupelnách. 
V ostatních prostorech bytů budou provedeny pouze stropní světelné vývody s doporučením 
minimálního instalovaného výkonu pro daný prostor. Strojovny, garáže a ostatní technické 
prostory budou osvětleny pomocí průmyslových svítidel. Všechny části chráněných únikových 
cest, veškeré nechráněné únikové cesty a prostory garáží budou mít nouzové osvětlení, které 
musí být funkční po dobu min. 45 minut. Projektem jsou navržena svítidla s autonomními 
bateriovými zdroji. 
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Slaboproud - Rozvody telekomunikačních sítí v rámci obytného souboru zajišťuje příslušný 
provozovatel této sítě. 

Výkaz výměr, materiály 

- Příslušné délky a typy kabelů CYKY + 1-AYKY + veškeré elektro příslušenství 
- Rozvaděče, zásuvky 
- Konzole, objímky, spojovací materiál 
- Zdící malty, tmely, plastové pletivo (obecně materiály na zapravení instalací) [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 10x elektrikář 
 - 2x pomocný dělník elektro 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - kladiva a palice, zednická lžíce, elektrikářské pomůcky  
- Bourací a vrtací kladiva, aku šroubováky, stavební míchadlo 
- 4x Hliníkové lešení Climtec3 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování  

Kontroly mezioperační:  

 Osazení všech tras a prvků elektro dle PD 

Kontroly výstupní: 

 Poloha a kompletnost dle PD, funkčnost systému, zapravení instalací (drážky a  otvory 
 vybourané ve zdivu) 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03 Plasty 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 

Časová rozvaha 

Konec měsíce září a následně měsíc říjen 2016. 
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4.4.5 Výplně vnějích otvorů 

Přesným TP na provádění výplní vnějších otvorů se zabývá kapitola A9.02.B  Technologický 
předpis pro provedení výplní otvorů obvodového pláště. 

Okna a dveře 

Vnější výplně otvorů se na stavbě vyskytují v podobě dřevěných Euro oken a balkonových 
dveří, dále pak také hliníkových oken a dveří ve společných prostorech bytových domů. 
Samotnou částí je instalace garážových vrat. 

Je nutné před osazováním jakýchkoliv vnějších výplní otvorů překontrolovat pozice, 
rovinnost a rozměry otvorů dle PD. Při neshodě je nutné stavební otvory upravit (dozdění, 
vybourání). Výplně otvorů nastěhujeme do pater skeletu pomocí otvorů pro balkony nebo fixní 
výplně. Další manipulace s okny je ruční, osazovat budeme pouze rámy - křídla oken a dveří 
(až na výjimky - fixní okna) vysadíme z čepů a zpět je osazujeme až po zakotvení okna a 
vytvrzení PUR pěny. Rámy budou osazeny zároveň s venkovním lícem stěny. Do budoucna 
pak bude rám přetažen v délce 40 mm KZS. Rám výplně opatříme nalepením parotěsného 
límce, osadíme do otvoru, vyrovnáme klínky. Následuje kotvení do ostění pomocí okenních 
plechů (zabudováno v rámu) a vypěnění spáry mezi rámem a ostěním PUR pěnou. 
Po vytvrdnutí pěny (neměla by se ořezávat - tudíž by neměla přečnívat z důvodu nadbytečného 
množství aplikované pěny) se dolepí na přilehlé konstrukce parotěsná samolepící folie. 
Z venkovní strany je toto provedeno dodatečně při pracích na KZS. U hliníkových oken a sestav 
platí stejné nařízení. U vstupních dveří se z pohledové exteriérové strany použije utěsnění spáry 
komprimovanou PU páskou (jedná se o vstupy z pohledového betonu bez aplikace KZS). 

Propojovací vrata mezi garážemi 

Tyto požární vrata, slouží jako požární předěl mezi jednotlivými požárními úseky v rámci 
1. PP. Požární vrata budou dvoukřídlá posuvná samospádová o velikosti vrat 6 000 x 2 250mm. 
Každé křídlo š. 3 000 mm je sestaveno z jednotlivých svislých polí o šířce min. 600 mm, pole 
jsou svařena z tenkostěnných ocelových profilů. Vrata mají silikátová výplň s krytím ocelovým 
plechem a jsou vloženy do rámečku. Jsou instalovány vodící lišty pro posun vrat. Kotvena jsou 
do ŽB monolitického ostění. 

Vjezdová vrata do garáží 

Jedná se o vjezdová vrata exteriérová, sekční plná. Hlavním materiálem je ocel. Velikost vrat 
je 3 000 x 2 250 mm. Ve spodní části vrat se nachází větrací mřížky o celkové průtočné ploše 
0,5 m2. Jsou dodávány včetně řídící jednotky řízení dopravy, dvou až tří semaforů a indukčních 
smyček (vč. kabeláže). Kotvena jsou do ŽB monolitického ostění a rám je na obklad napojen 
komprimovanou PU páskou. 

Výkaz výměr, materiály 

- Dřevěná Euro okna a balkonové dveře 
- Hliníková okna, sestavy oken a vstupní dveře 
- Garážová vrata 
- Parotěsné těsnící pásky, klínky, kotevní materiál, PUR pěna, komprim. PU páska [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 3x montážník výplní otvorů 
 - 1x pomocný dělník montážník výplní otvorů 
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Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 
 - 1x řidič nákladního vozidla 
 - 1x strojník věžového jeřábu  

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 2x Věžový staveništní cranes TL 555 5T jeřáb Sáez 
- Ruční nářadí a pomůcky - kladiva a palice, dřevěné a plastové klínky, pistole na PUR 

 pěnu 
- Bourací a vrtací kladiva, aku šroubováky 
- 2x Hliníkové lešení Climtec3 
- Skládací stavební schůdky 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování  

Kontroly mezioperační:  

 Povrchu ostění, osazení rámu, montážní spáry, samolepících pásků 

Kontroly výstupní: 

 Poloha a kompletnost dle PD, rovinnost, funkčnost mechanických částí 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03 Plasty 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 

Časová rozvaha 

Září 2016 

4.4.6 Kontaktní zateplovací systém 

Přesným TP na provádění kontaktního zateplovacího systému se zabývá kapitola 
A9.02.C Technologický předpis pro provedení kontaktního zateplení fasády a příslušných 
klempířských konstrukcí. 

Pro tuto etapu je nutné zhotovit fasádní lešení. Pro konstrukci fasádního lešení je nutné 
přizpůsobit terén, tak aby byla zajištěna jeho stabilita a zajistit dokončenost izolace spodní 
stavby. 
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V první fázi dojde k případnému očištění nečistot z povrchu obvodových vyzdívek nebo 
ŽB monolitických konstrukcí mechanicky nebo tlakovou vodou. Dále nalepíme chybějící 
samolepící paropropustné pásky okenních výplní. Plochu napenetrujeme. 

Samotnou aplikaci izolačních desek začínáme v partiích soklů. Dle PD lepíme na očištěný 
podklad desky polystyrenu nebo minerální vaty daných tlouštěk (materiál i tloušťky se liší 
pozicí dle PD). Lepíme je na fasádní lepidlo. Dbáme na vazby desek, správné styky desek 
v koutech a na celkovou rovinnost lepené vrstvy. U výplní otvorů překrýváme šířku rámu 
o 40 mm izolantem a styky před armováním tkaninou opatříme speciálními lištovými prvky. 
Po vytvrdnutí lepící hmoty (min. 24 hodin v závislosti na klimatických podmínkách) přejdeme 
ke kotvení desek tepelného izolantu. To provádíme navrtáváním a zatloukáním talířových 
hmoždinkových kotev. Kontrolujeme, aby talířky, které mají za úkol přitahovat desky 
k podkladu, nevystupovali z plochy desky. 

Následuje opatření detailů rohů, koutů a ostění fasádními ukončovacími prvky (rohové 
profily, APU lišty ostění, parapetní samolepící profily, apod.). V tomto kroku je také nutné 
koordinovat klempířské práce a osadit parapetní plechování, popřípadě plechování balkonů 
a teras v kontaktu s KZS. Poté v celé ploše aplikujeme armovací tkaninu do natažené vrstvy 
fasádního lepidla. Dochází k vyhlazení této vrstvy a po jejím vytvrzení tuto vrstvu zbrousíme 
od případných nerovností. Následuje (většinou, jelikož 1 vrstva fasádní stěrky bývá 
nedostačující) aplikace druhé vrstvy lepidla (bez výztužné tkaniny). 

Před aplikací probarvené fasádní omítky je nutné tyto plochy penetrovat speciální 
probarvenou penetrací pro omítky KZS. Následně je možné nanášet fasádní omítku odstínu 
a požadované hrubosti dle PD. Proběhne její finální vyhlazení. 

Dle PD jsou vybrané plochy (celé 1. PP a 1. NP) namísto probarvené fasádní omítky 
obloženy cihelnými pásky Klinker. Ty se po penetraci perlinkového podkladu lepí na flexibilní 
lepící hmotu a spárují se. Následuje demontáž lešení (koordinovat s klempířskými, 
zámečnickými a dalšími pracemi na fasádě, popř. zastřešení a terasy objektu). 

Výkaz výměr, materiály 

- Fasádní polystyrenové desky tl. 80, 160 mm 
- Fasádní desky z minerální vaty tl. 160 mm 
- Hloubková penetrace podkladu 
- Lepící a stěrková hmota pro KZS 
- Talířové hmoždinky 
- Armovací sklotextilní tkanina 
- Plastové lišty a doplňky opracování detailů KZS 
- Probarvená penetrace pod silikonovou fasádní omítku 
- Silikonová probarvená omítka 
- Flexibilní lepidlo pro obklady KZS 
- Spárovací hmota 
- Cihlové obkladové pásky Klinker       [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 8x fasádník 
 - 2x pomocný dělník fasádník 
 - 5x klempíř 
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Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 
 - 1x řidič nákladního vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 4x staveništní vrátek GEDA 
- Ruční nářadí a pomůcky - zednické lžíce, špachtle, ocelová a plastová hladítka bez  ozubu i 

 s ozubem, stavební míchadlo, kbelíky, nože na minerální vatu, řezačky polystyrenu 
- Vrtací kladiva, aku šroubováky 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování  

Kontroly mezioperační:  

 Stavby a stabilita lešení, očištění podkladu, lepení izolačních desek, kotvení 
 izolantu, provedení stěrky s armovací tkaninou + opracování detailů doplňky KZS, 
 (klempířských prvků), penetrace, finální vrstvy 

Kontroly výstupní: 

 Celkové rovinnosti, čistota a barevnost fasády, přídržnost, vyspárování cihelných pásků 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03 Plasty 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 

Časová rozvaha 

Jelikož do konce roku nestihneme připravit spodní stavbu a následující procesy zateplení 
fasády budeme provádět tuto technologickou etapu až v měsíci dubnu 2017. 

4.4.7 Zastřešení objektu a terasové konstrukce 

Práce na zastřešení a terasách je vhodné provádět ještě v čase, kdy je na stavbě mezi 
dvojicemi objektů osazen staveništní věžový jeřáb. Je nutné totiž na střešní ŽB monolitickou 
stropní desku dopravit velké množství materiálu, včetně praného kačírku. 

Střešní konstrukce nad 7. NP 

Na objektu je navrženo jednoplášťové pochozí střešní souvrství s vrchní vrstvou kačírku, 
na kterém bude instalována konstrukce střešní terasy a dřevěné pergoly, systém ocelových 
konstrukcí zahradních truhlíků a další konstrukční prvky. Výtahová šachta bude mít vlastní 



A4.   STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

95 

střešní plášť ve vyšší úrovni než hlavní střecha objektu kvůli dojezdu výtahu. Rovněž 
nad rovinu střechy bude vystupovat konstrukce požárního odvětrání schodiště, střešního výlezu 
a ochranné konstrukce kolem ústících větracích hlavic VZT potrubí. 

Střechu objektu bude tvořit jednoplášťová plochá střecha s klasickou skladbou a horní 
zátěžovou vrstvou tvořenou kačírkem. Železobetonová stropní deska se očistí od nečistot a 
plošně se klade parozábrana Fatrapar R. Tepelná izolace střechy je navržena z polystyrenu 
Isover EPS 150S tl. 240 mm. Spádová vrstva bude tvořena spádovými klíny z polystyrenu EPS 
s nakašírovanou vrstvou asfaltových pásů. Tepelná izolace včetně spádových klínů bude 
kotvena do ŽB monolitické stropní konstrukce pomocí šroubových kotev. Izolace proti vodě je 
navržena z jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu Elastodek 40 Special Mineral. Pásy 
jsou vytažené i na svislé konstrukce atik a to 300 mm nad úroveň pásu. Průchody VZT a ZTI 
budou probíhat v chráničkách se zateplením a je nutné je systémově opracovat lemováním. 
Vrchní vrstvou je násyp praného kačírku frakce 16-32 mm v tl. 50 mm. V místech, kde bude 
plošně opřena do střešního pláště ocelová konstrukce truhlíků, bude toto místo ošetřeno 
plastovou podložkou, aby nedošlo k deformaci nebo porušení asfaltového pásu ocelovou paticí. 
Terasa včetně na ní ležící pergoly bude stát na asfaltových terčích (viz níže). 

Střecha výtahové šachty 

Střecha výtahové šachty neklade výrazné nároky na zateplení ani estetiku provedení, nebo 
snad odolnost vůči zatížení provozem a pobytem lidí. Bude vytvořena pultová střecha pomocí 
dřevěných krokví. Pod ně bude umístěna parozábrana a mezi krokve vložena tepelná izolace 
z minerální vaty. Krokve budou zaklopeny impregnovanými prkny a na ně celoplošně 
připevněna systémová separační folie. Střecha bude finálně oplechována předzvětralým 
titanzinkovým plechem od firmy Rheinzink. Není řešen žlab ale pouze závětrné lišty. Voda 
volně ze střechy ztéká na vrstvu kačírku a dále do střešní vpusti. 

Terasy na střešní konstrukci nad 7. NP 

Konstrukce terasy je shodná se skladbou střechy nad 7. NP pouze je odlišná vrchní finální 
vrstva. Na modifikovaný asfaltový pás nebude umístěn násyp kačírkem, ale dojde 
k celoplošnému položení geotextilie o min. gramáži 300 g/m2. Na ní budou dle kladečského 
plánu rozmístěny plastové terče. Do těch pak klademe hranoly WPC profilu 80 x 80 mm. 
Na tyto hranoly déle budeme připevňovat WPC prkna terasy pomocí vrutů. 

Terasy v 7. NP 

Terasy v 7. NP jsou řešeny skladebně obdobně jako střecha ale s rozdílem použitých 
materiálů a finální vrchní vrstvou. Na očištěném betonovém stropu bude umístěna parozábrana 
typu asfaltový pás s implikovanou hliníkovou folií. Tepelná izolace jsou opět spádové klíny 
ze stabilizovaného polystyrenu, které budeme kotvit do železobetonové konstrukce stropu. Dále 
položíme separační folii zabraňující přímému kontaktu tepelné izolace a jako poslední budeme 
pokládat vrchní finální izolaci na bázi PVC-P Fatrafol. Svrchní vrstvou je buď násyp z kačírku, 
nebo plastové terče a do těchto terčů kladené betonové čtvercové dlaždice. 

Balkonové konstrukce 

Izolace balkonových desek provedeme exteriérovou dvousložkovou polymercementovou 
hydroizolační stěrkou, která bude vytažena na navazující svislé konstrukce min 200mm, 
provedenou včetně systémového vyztužení koutů a rohů. Dále pokládka dlažeb na flexibilní 
mrazuvzdorná lepidla. 

Předzahrádky nad 1. PP 

Jedná se o typové skladby vegetačních střech a teras. Na železobetonovou stropní konstrukci 
zhotovíme spádovou vrstvu betonovým potěrem ve spádu 1-2%. Na ní budou kladeny asfaltové 
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pásy. Ty budeme kotvit natavením k podkladu. Následovat bude geotextilie a tvarovaná PE folie 
s nopy jakožto drenážní vrstva. Na ní se pak nasype 300 mm kačírku frakce 16-32 mm. 
Ten se důkladně překryje geotextilií a finální vrstvou bude zásypová zemina. Povrch 
předzahrádek je pak upraven zeminou vegetační (tl. 150 mm). Tato činnost ohumusování 
proběhne až po předání objektu v rámci sadových prací. 

Výkaz výměr, materiály 

- Parozábrana Fatrapar 
- Polystyren Isover EPS 150S tl. 240 mm + spádové klíny s nakašírovanou vrstvou 

 izolačního pásu 
- Kotvy pro střešní izolační desky 
- Asfaltové střešní pásy Elastodek 40 Special Mineral 
- Praný kačírek - gravitační kotvení - násypy tl. 50 mm 
- Dřevěné krokve + prkna, parozábrana, minerální vata mezi krokve, separační folie, 

 předzvětralé titanzinkové střešní plechy, spojovací materiál, silikon 
- Geotextilie, gramáž min 300 g/m2 

- Plastové terče, WPC hranoly 80/80 mm, WPC terasová prkna, spojovací materiál 
- Asfaltové pásy s hliníkovou folií 
- Střešní folie PVS-P Fatrafol       [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 4x pokrývač, izolatér 
 - 1x pomocný dělník pokrývač, izolatér 
 - 1x tesař 
 - 5x klempíř 
 - 1x pomocný dělník klempíř 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 
 - 1x řidič nákladního vozidla 
 - 1x obsluha věžového jeřábu 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 2x Věžový staveništní jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 
- Ruční nářadí a pomůcky - hořák + PB láhve, špachtle, izolatérský váleček, řezačka 

 polystyrenu, horkovzdušná pistole, řezací nůž a háček, kladivo, nůžky na plech,  pistole 
 na silikon 

- Vrtací kladiva, aku šroubováky 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování  
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Kontroly mezioperační:  

 Čistota podkladu, rozmístění a uložení izolačních desek a spádových klínů, kotvení 
 izolace, natavení HI nebo folie, těsnost spojů, opracování detailů, výška násypu, 
 tesařské konstrukce, klempířských prvků 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, těsnosti, odtok vody a spády 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03 Plasty 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet - N (nebezpečný odpad) 

Časová rozvaha 

Po dokončení všech prostupů instalací stropní deskou střešní roviny je možné ihned 
započnout s pracemi na technologické etapě zastřešení. Etapa je naplánována na druhou 
polovinu měsíce října 2016. Po dokončení zastřešení dojde k demontáži obou staveništních 
věžových jeřábů. Ta proběhne u obj. č. 22 dne 4. 11. 2016 a u obj. č. 20 dne 7. 11. 2016 firmou 
pronajímající věžový jeřáb. 

4.4.8 Vnitřní omítky s finální úpravou vyhlazením 

Podklad zdi pro omítání je nutné očistit a případné spáry cihelného zdiva proškrábnout. 
Čištění musí být za sucha (mechanické očištění, ometení, tlakovým vzduchem), aby se zabránilo 
zašlemování zdiva škodlivými látkami. Na betonové plochy, na kterých budou při skrápěcí 
zkoušce zjištěny zbytky odbedňovacích prostředků (např. odbedňovacího oleje), nebo které byly 
znečištěny prachem apod., nesmí být nanášena omítková malta. Pokud se odbedňovací 
prostředky samy nevypaří, musí být vhodným opatřením odstraněny (např. pískovým paprskem 
nebo parním otryskáním s následujícím časem na vysušení atd.). Vhodné je stěnu před omítáním 
natřít hloubkovou penetrací. 

Omítkový základ z betonu, pórobetonu nebo izolační desky, je nutné před nanesením spodní 
hrubé omítky přetáhnout postřikem z cementové malty 1:3. Je-li podklad z pálených cihel, 
je nutné udělat postřik z vápenné malty 1:3 přidáním 20 % cementu. Aplikace omítkové směsi 
bude strojní. Omítková směs bude čerpána ze sila přes kontinuální míchačku čerpadlem 
až k omítačce do daného patra probíhajících prací. Nejprve se vytvoří rastry z omítníků, 
do kterých se pak aplikuje plošná vrstva. Omítku stahujeme do roviny zednickými kovovými 
latěmi. Stropní konstrukce se bude provádět rovněž strojně ale tenkovrstvě. Výslednou úpravou 
je finální vyhlazení této hrubé omítky ocelovými hladítky do hladka. Případné následné opravy 
se provádí přebroušením a zatáhnutím sádrovou pastou. 

Na rozích, dilatacích, při přechodu mezi jednotlivými druhy materiálů v návaznosti 
na výplně otvorů (po obvodě) budou použity omítací rohové a výztužné profily, aby hrany 
vykazovali rovinatost a ostrost. Armování omítek skelnou tkaninou bude provedeno s patřičným 
přesahem (min 10 cm) a u otvorů bude navíc použit diagonální pás tkaniny. Konstrukční 
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a dilatační spáry zůstanou zachovány. Použité omítací profily musí být fyzikálně a chemicky 
snášenlivé s předpokládanými stěrkovými materiály (zejména za sprchovým koutem). 

Hotová omítka musí splňovat požadavky norem. Omítka musí být pevně spojena 
s podkladem. Je nutno dodržovat specifické časy pro vyschnutí stavebních materiálů, resp. 
vyzrání, dodržením dostatečně dlouhé technologické přestávky před omítáním i před nanášením 
finální sádrové stěrky a tím snížit riziko škod na omítkách. 

Po dokončení vnitřních obkladů a dlažeb je nutné případné závady nebo poničení omítek 
způsobené stavebními pracemi zapravit sádrovou pastou. Zamezíme tak případným opravám 
omítek v době, kdy budou osazeny dřevěné obložkové zárubně, lamelové podlahy apod. a tudíž 
eliminujeme možná poškození těchto prvků. 

Výkaz výměr, materiály 

- Hloubková penetrace 
- Cementový, vápenocementový prostřik 
- Sádrová omítková směs 
- Doplňky - rohovníky, omítací profily, armovací tkanina, opravná sádrová pasta [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 4x omítkář 
 - 2x pomocný dělník omítkář 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 
 - 1x řidič silo-sklápěče 
 - 1x řidič silo-dofukovače 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- 1x Silo sklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
- Silo s kontinuální míchačkou - strojní omítačkou 
- Ruční nářadí a pomůcky - zednické lžíce, ocelová hladítka, špachtle, vodováhy, 

 zednické latě 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Čistota podkladu, penetrace a prostřik podkladu, osazení rohovníků a omítníků,  osazení 
 armovací tkaniny, vrstvy omítky a jejich rovinnost 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, rovinnosti, dilatace, hladký povrch 
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Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 01 01 Beton 
17 01 02  Cihly 

Časová rozvaha 

Listopad 2016. 

4.4.9 Hrubé podlahy 

Hrubé podlahy jsou řešeny ve dvou základních skladbách. První skladba je určená 
pro všechny bytové prostory. Druhá je aplikována ve všech společných prostorech. V suterénu 
je pouze betonová deska opatřena ochranným epoxidovým nátěrem (garáže, sklepy, strojovny, 
technické místnosti apod.). 

Dilatační a pracovní spáry budou provedeny v místech pomyslných ukončení místností, 
tak aby každá místnost tvořila samostatný dilatační celek. Dilatační pole budou po max. 6 x 6 m 
(s ohledem na technologické předpisy provádění). Teplota při provádění monolitických podlah 
nesmí klesnout pod +5 °C. Vrstvy tenčí než 25 mm nejsou dle norem přípustné. Kontrola 
vodorovné roviny hrubé podlahy bude provedena geodeticky. Rovinnost podlah se bude řídit 
příslušnými normami. Podlaha nesmí být jakkoli zatěžována před dosažením min 50% pevnosti. 
Potěry budou dopravovány potrubím z kontinuální míchačky napojené na zásobníkové silo. 
Ostatní materiál bude dopraven ručně. 

Hrubé podlahy obytných prostor 

Na očištěnou plochu železobetonové stropní konstrukce se bude klást polystyren. První 
vrstva polystyren stabilizovaný do podlah  Isover EPS 70Z a to v tloušťce 20 mm. Dále druhá 
vrstva kročejové izolace z polystyrenu Isover EPS RigiFloor 4000 a to v tloušťce 40 mm. 
Po obvodě bude natáhnut PE dilatační pásek (princip plovoucí podlahy). Následně klademe 
plošně separační PE folii, která oddělí skladbu izolace od mokrého procesu nosné vrstvy 
podlahy (spoje přeložením o 200 mm nebo přelepení páskou). Nosná vrstva bude anhydritová. 
Použitá směs Anhyment FE20, min. 2 100 kg/m3. Tloušťka se liší v závislosti na další 
povrchové úpravě a dle PD se v jednotlivých místnostech pohybuje od 40 do 45 mm. 

Hrubé podlahy společných prostor 

Hlavní podesty, chodby a úklidová komora jsou provedeny v druhém typu skladby hrubých 
podlah. Na očištěnou stropní desku bude nanesen polystyrenbeton Poriment P400 v tloušťce 
45 mm. Po jeho vytvrdnutí bude položena izolace Mirelon tloušťky 5 mm ve dvou vrstvách. 
Výsledná kročejová izolace je tudíž 10 mm. Následně bude izolace překryta ochrannou vrstvou 
separační PE folie a následně vybetonována vrstva potěru Cemflow CF20 tloušťky 50 mm. 
Do potěru je vložena výztuž v podobě KARI sítě 150/150/4 mm. Spoje kari sítí přeložením 
min. o jedno oko. 

Výkaz výměr, materiály 

- Polystyren Isover EPS 70Z tl. 20 mm 
- Polystyren Isover EPS RigiFloor 4000 tl. 40 mm 
- Separační PE folie 
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- PE pásek tl. 5 mm - obvodový Miralon 
- Anhydritový potěr Anhyment FE20, min. 2100 kg/m3 
- Polystyrenbeton Poriment P400 tl. 40 mm 
- Miralon tl. 5 mm rule - plošná aplikace 
- Výztužná síť KARI 150/10/4 
- Cementový litý potěr Cemflow CF20 tl. 50 mm     [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 23+22) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 3x betonář, podlahář 
 - 1x pomocný dělník betonář, podlahář 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 
 - 1x řidič nákladního vozidla 
 - 1x řidič silo-sklápěče 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- 1x tahač DAF XF 440 FT 4x2 
- 1x návěs SCHARZMÜLLER 
- 1x Silo sklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
- Silo s kontinuální míchačkou 
- Ruční nářadí a pomůcky - lopaty, zednické lžíce, ocelová hladítka, nákoleníky, 

 odlamovací nože 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Čistota podkladu, pokládka izolace, ochrana izolace PE folií, dilatace,  konzistence 
 potěrů, rovinnost 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, rovinnosti, dilatace 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 04 05  Železo a ocel 
17 02 03 Plasty 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 
17 01 01 Beton 
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Časová rozvaha 

Prosinec 2016. Vnitřní prostory stavby jsou od 1. 12. 2016 vytápěny přímotopy. 

4.5 Dokončovací práce 

4.5.1 Sádrokartonové konstrukce 

V koupelnách, případně na WC a chodbách v místech vedení VZT budou provedeny SDK 
podhledy ve výšce 2,43 m nebo 2,73 m v 7.NP, případně ve výšce nutné pro provedení VZT 
instalací. V koupelnách a WC budou použity SDK desky do vlhkého prostředí. Podhledy budou 
tvořeny z nosných ocelových profilů a jedné vrstvy SDK desek. 

Schodišťové stěny, které sousedí s byty, budou ze strany schodiště opatřeny zavěšenou 
sádrokartonovou předstěnou tl. 55 mm s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 40 mm. SDK 
předstěna bude tvořena z nosných ocelových profilů a jedné vrstvy SDK desek. 

Výkaz výměr, materiály 

- SDK desky - klasické, do vlhka, protipožární 
- Spojovací materiál, nosné kovové profily 
- Sádrové pasty a tmely 
        [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 21+20) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 4x sádrokartonář 
 - 1x pomocný dělník sádrokartonář 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - nože na SDK, úhlové brusky, nůžky na plech, aku 

 šroubováky, vrtací kladiva, ocelová hladítka, špachtle, kbelíky, sponkovačka, 
 vykružovací hlavice, vrtačka, kladivo, skládací schůdky, hliníkové lešení 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Kontrola osazení dle PD, stabilita a únosnost roštu, výšky dle PD, připevnění SDK 
 desek, vymazání a vybroušení povrchů, protažení instalací (kabely osvícení, apod.) 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, funkčnosti, rovinnosti 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 
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Tabulka odpadů: 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

Časová rozvaha 

Leden 2017 - SDK konstrukce je nutné zhotovit před aplikací vnitřních dlažeb a obkladů. 

4.5.2 Obklady a dlažby 

Lepení obkladů bude probíhat u bytů v místnostech WC, koupelny a některé kuchyně. 
Ve společných prostorech se jedná pouze o obklad stěn v úklidové místnosti kolem výlevky. 
Lepení dlažeb bude probíhat u bytů v místnostech WC, koupelny, chodby a některé kuchyně. 
Ve společných prostorech se jedná o dlažby celého schodišťového prostoru.  

Povrch podkladu (beton, omítka, anhydritový potěr) musí být rovný, zbavený nečistot, 
penetrovaný, zbytková vlhkost je max. 4%. V případě větších nerovností je třeba povrchy 
přebrousit diamantovou bruskou (a až poté penetrovat). Obklady a dlažby budeme lepit 
flexibilními lepidly na obklady a dlažbu. Lepidla i veškeré spárovací hmoty budou 
na cementové bázi. Je důležité dodržet předepsanou šířku spárování. Rovinnost kontroluje 
obkladač pomocí vodováhy, v místnosti kde obkládá je možnost výšky u obkladů a jednotlivé 
spáry kontrolovat rotačním nivelačním přístrojem. Obklady a dlažby v bezprostředním kontaktu 
s tekoucí vodou (sprchové kouty, okolí vany) budou lepeny na podklad opatřený tekutou 
hydroizolací a spoje těchto konstrukcí (kouty a rohy) budou opatřeny bandáží. Tato 
hydroizolace nesmí negativně reagovat s flexibilním lepidlem obkladů. Řezání obkladů bude 
probíhat na ručním řezacím stole, vykružování otvorů pomocí nástavců pro vrtačky. Minimální 
velikost dořezů je 50 mm. Napojovací spáry mezi stěnou a zabudovanými díly a zařizovacími 
předměty musí být alespoň 5 mm široké a musí být vyplněny trvale pružnými tmely. Pokud 
budoucí obložkové zárubně překryjí obklady, bude tato spára rovněž zapravena trvale pružným 
tmelem, jinak lištou. Pozitivní rohy obkladů budou opatřeny vkládanými lištami. Přechody mezi 
povrchy budou provedeny z nerezových lišt v jedné úrovni. Spáry musí být stejně široké, přímé 
a nepropadlé, stejnoměrně vyplněné lepidly nebo tmely, které nesmí vystupovat nad rovinu 
stěny či podlahy. Šířka spáry bude 2 mm. Spáry mezi obkladem a SDK podhledem budou 
začištěny akrylátovým tmelem, tmelené spáry mezi stěnou a podlahou budou silikonové. 

Výkaz výměr, materiály 

- Hloubková penetrace 
- Flexibilní lepidlo na dlažby a obklady 
- Dlažby a obklady vybraných rozměrů a vzorů 
- Spárovací hmota 
- Tekutá hydroizolace a bandážová páska 
- Doplňkové plastové nebo nerezové lišty 
- Doplňky - trvale pružné voděodolné silikony     [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 21+20) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 4x obkladač 
 - 2x pomocný dělník obkladač 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 
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Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - zednické lžíce, ocelová hladítka, špachtle, vodováhy, 

 zednické latě, rotační nivelační přístroj, stavební míchadlo, kbelíky, nákoleníky, stolové 
 a ruční řezačky obkladů a dlažeb, vrtačka, vykružovací hlavice, obkladačské křížky, 
 halogenové svítidlo, lihový popisový fix 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Čistota a rovinnost podkladu, penetrace, kontrola dodržení spárořezu, kontrola 
 rovinnosti, celoplošného podlepení, spárování, osazení lišt 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, rovinnosti, dilatace, spáry a silikonování 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

Časová rozvaha 

Leden a první týden února 2017. Vnitřní prostory stavby jsou od 1. 12. 2016 vytápěny 
přímotopy. 

4.5.3 Truhlářské práce 

Truhlářské konstrukce v objektu budou tvořit převážně doplněk k jiným konstrukcím. 
Obecně budou použity aglomerované materiály. 

Parapety oken budou osazeny na vyrovnaný povrch parapetu (nejlépe vrstvou betonu). 
Lepeny budou na PUR pěnu. Po nalepení je potřeba je dostatečně zatížit. Spára s ostěním bude 
vytmelena trvale pružným tmelem. 

Madla schodišťových zábradlí budou z tvrdého dřeva a budou opatřena nátěrem lazurovacím 
lakem, madlo bude připevněno na podpůrnou svařovanou zámečnickou konstrukci pomocí vrutů 
ze spodní nepohledové strany. 

Pergoly na terasách bytů s předzahrádkami a bytů v 7. NP budou provedeny z lepených 
profilů systému EURO s nátěrem lazurovacím lakem, barevnost shodná s barevností oken, 
odolnost laku vůči povětrnostním vlivům a stálobarevností min. 10 let. Spoje budou klasické 
tesařské s individuálním použitím moderních spojovacích prostředků (samořezné vruty, 
úhelníky, apod.) 

Hlavní činností bude osazení vnitřních obložkových zárubní a vnitřních dveřních křídel. 
Vnitřní bytové dveře budou hladké plné nebo ze 2/3 prosklené, povrch laminát s obložkovou 
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zárubní a přechodou lištou, kování kovové. U dveří do koupelen, WC, šaten a komor budou 
dveře sníženy o 20 mm. Obložkové zárubně v interiérech bytových jednotek provádíme 
osazením nosného rámu do připraveného otvoru a volný prostor mezi zdivem a zárubní 
vyplníme nízkoexpanzní montážní pěnou. Poté zaklapneme boční obložky a utěsníme trvale 
pružným tmelem. Je nutno použít rozpěry pro zajištění konstantního rozměru a rovinnosti 
po výšce zárubní. 

Vstupní bytové dveře budou bezpečnostní tř. 3, hladké s požární odolností EI 30 DP3. 
Osazeny budou do kovové zárubeň vč. dřevěného prahu. Dveře budou mít těsnění, kukátko, 
bezpečnostní kování tř. 3, povrchová úprava z laminátu. Ostatní dveře ve společných prostorech 
budou také do kovových zárubní. Bude se jednat o dveře bezpečnostní a do sklepních kójí 
o dveře obyčejné (stejné jako do interiéru bytů) plné s vložkou a zámkem.  

Výkaz výměr, materiály 

- Dřevěné či aglomerované obložky a dveřní výplně 
- Vchodové bezpečností dveře, dveře společných prostor 
- Nízkoexpanzní PUR pěna 
- Kompletní stavebnice pergoly - truhlářské řezivo 
- Parapetní aglomerované desky       [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 21+20) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 4x  truhlář, obložkář 
 - 1x pomocný dělník truhlář, obložkář 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - odlamovací nůž, ruční či přenosná okružní pila, ruční 

 přířezka, tesařská tužka, dávkovací pistole na tmely a PUR pěnu, gumová palička, 
 rozpěrky a svorky 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Kontrola ostění případně zazděných pouzder, rovinnost osazení rámu, vzájemné 
 spasování, tmelení spár, funkčnost všech mechanických součástí dveří,  otevíravost 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, rovinnosti a funkčnosti 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 
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Tabulka odpadů: 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

Časová rozvaha 

Parapety oken - říjen 2016, provést nejpozději před vnitřními omítkami (listopad) 

Dřevěná madla - květen 2017, v rámci kompletací  

Pergoly - duben 2017, fáze dokončení fasády a dále exteriéru objektu 

Osazení obložek - únor 2017, před prvními výmalbami a pokládkou lamelové podlahy 

Osazení dveřních křídel - duben 2017, po pokládce podlahy a před finálními výmalbami 

4.5.4 Dřevěné podlahy 

V bytových prostorech, tam kde nebude položena dlažba, bude nášlapný povrch tvořen 
dřevěnou nebo laminátovou podlahou. 

Povrch litých podkladních anhydritových a cementových potěrů musí být rovný, vyzrálý 
a čistý. V případě prasklin je nutné tyto praskliny sešít kovovými sponkami, v případě 
nerovností zbrousit povrch bruskou na beton. Na takto připravený povrch se klade separační 
silná PE folie, jejíž přesahy se lepí páskou. Další vrstvou je kročejová izolace Miralon tl. 3 mm. 
Následně můžeme z jednoho směru nasucho klást na Miralon dřevěné lamely. Ty jsou vybaveny 
systémem zámkového spoje. Dořezy ke konstrukcím stěn a k místu přechodu podlah u dveří 
(dilatace) provádíme na přenosné či ruční okružní pile nebo ruční přířezkou. Volná spára 
po obvodu místnosti mezi lamelou a zdí musí být min 3-4 mm (dilatace, princip plovoucí 
podlahy). Přechodové lišty mezi dveřmi jsou kovové typové osazované do lepícího tmelu. 
Soklové lištování podlah je na chemoprenové či jiné lepidlo. Spáru lišty a stěny zatmelíme 
trvale pružným bílým tmelem (korespondujícím s omítkami). Drobné škvírky a spáry u lištování 
tmelíme parketovým tmelem v barvě podlahy. Je důležité koordinovat podlaháře a obložkáře 
tak, aby podlaháři dořezávali lištování podlah již přímo k zhotoveným obložkám rovnou 
při pokládce podlah. Totéž platí i o osazení radiátorů a také o dokončenosti dlažeb (aplikace 
přechodových lišt dlažba/dřevěná podlaha). Přehledně jsou návaznosti jednotlivých prací řešeny 
v kapitole A7. Časový plán hlavního stavebního objektu. 

Výkaz výměr, materiály 

- Dřevěné či laminátové lamely 
- Separační silná PE folie + lepicí páska 
- Kročejová izolace Miralon tl. 3 mm 
- Soklové lišty, přechodové lišty 
- Parketové tmely, lepidlo na soklové lišty, trvale pružný bílý tmel   [1] 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 21+20) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 4x podlahář 
 - 1x pomocný dělník podlahář 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
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- Ruční nářadí a pomůcky - odlamovací nůž, ruční či přenosná okružní pila, ruční 
 přířezka, tesařská tužka, dávkovací pistole na tmely, gumová palička 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Čistota a rovinnost podkladu, pokládka separační folie a kročejové izolace, 
 kontrola spojů, dořezu kolem obvodu místnosti a u přechodů podlah, osazení lišt 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, rovinnosti, lištování, tmelení  

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

 
Tabulka odpadů: 
17 02 01 Dřevo 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

Časová rozvaha 

Přelom měsíců březen a duben 2017. Tuto etapu nutno provádět po dokončených dlažbách, 
obkladech, obložkových zárubní a malbách. - zabráním poškození podlah. 

4.5.5 Zámečnické kosntrukce 

Zámečnické výrobky budou vyrobeny z typových profilů, popř. svařovány z plechů. 
Konstrukce do vnějšího prostředí (balkonové a terasové zábradlí, dělící stěny) budou žárově 
pozinkovány. Vnitřní zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrem - 2x základní barva + 2x 
vrchní syntetická barva. Skryté zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrem - 2x základní 
barva. 

Zámečnické výrobky budou vesměs kotveny k železobetonovým konstrukcím pomocí 
ocelových hmoždinek. U měkčích materiálů budou tyto hmoždinky plastové ve speciálním 
provedení pro daný materiál a případnou požární odolnost. 

Mezi zámečnické výrobky patří: balkonová a terasová zábradlí, konstrukce zahradních 
truhlíků na terase střechy nad 7. NP, hromosvody, slunolamy na balkonech (jako součást 
konstrukce zábradlí), vnitřní i venkovní kovové části schodišťových madel, vnitřní zábradlí, 
schůdky střešního výlezu, pororošty vnitřní vodoměrné šachty, dělící mřížování sklepních kójí. 

Výkaz výměr, materiály 

- Jednotlivé prováděné konstrukce z typových ocelových slitin - profilů, plechů 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 21+20) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 3x zámečník 
 - 1x pomocný dělník zámečník 
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Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - úhlová bruska, svářecí agregát, pilníky aku šroubováky, vrtací 

 kladiva, prodlužovací kabely 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Kontrola osazení dle PD, připevnění, ošetření povrchů 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, stability a funkčnosti 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 04 05 Železo a ocel 

Časová rozvaha 

Vnitřní konstrukce - únor 2017 

Prvky fasády - duben 2017 

Kompletace - květen 2017 

4.5.6 Klempířské práce 

Všechny klempířské konstrukce budou vyrobeny z titanzinkového předzvětralého plechu 
Rheinzink. Oplechování bude osazeno na podkladních plochách (impregnované prkno, případně 
CETRIS desky, beton, beton + pískovaná lepenka, extrudovaný polystyren). Připevnění 
a spojování většinou lepením na asfaltové lepidlo, samořeznými šrouby, letováním, 
natloukacími hřebíky. 

Klempířské výrobky, navazující na systém hydroizolací, budou z materiálu, který tomuto 
systému odpovídá, případně budou provedena příslušná opatření. Tloušťky plechů a provedení 
detailů bude odpovídat ČSN a technologickému předpisu výrobce. Mezi klempířské výrobky 
patří: oplechování parapetů, soklů balkonů a předzahrádek (u betonových stěn), oplechování 
atik, oplechování vystupujících konstrukcí na střeše - dojezd výtahové šachty, střešní výlez, 
prostupy klimatizace, větrání schodišťového prostoru, atiky, apod. 

Výkaz výměr, materiály 

- Předzvětralé plechy Rheinzink daných rozvinutých šířek 
- Spojovací materiál 
- Kotevní materiál 
- Asfaltová lepidla, silikony        [1] 
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Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 21+20) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 5x klempíř 
 - 1x pomocný dělník klempíř 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - úhlová bruska, elektrické nůžky na plech, ruční nůžky na 

 plech, ohýbačka, kladivo, letovací pistole, aku šroubováky, vrtací kladiva,  prodlužovací  
 kabely, pistole na silikon 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Kontrola osazení dle PD, připevnění, ošetření povrchů, spádů 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola vzhledu konstrukcí, funkčnosti, vodotěsnosti 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

Časová rozvaha 

Zastřešení - říjen 2016 

Fasády a exteriéry - duben 2017 

4.5.7 Malby a nátěry 

Všechny pohledové vnější zámečnické konstrukce budou žárově zinkovány. Skryté 
konstrukce budou natřeny 2x základním nátěrem. Vnitřní zámečnické výrobky (zejména 
zárubně) budou opatřeny nátěrem - 2x základní barva + 2x vrchní syntetická barva. V případě 
požadavku PO je nutno provést protipožární nátěr. Skryté dřevěné konstrukce budou opatřeny 
systémovým nátěrem proti plísním, broukům a hnilobě. Truhlářské výrobky, které nemají z 
výroby finální povrch, budou natřeny lazurovacím lakem. Okna budou z výroby opatřena 
systémovým lazurovacím lakem. 

Vnitřní výmalby veškerých povrchů stěn a stropů (včetně SDK) budou provedeny standartní 
malířskou bílou barvou pomocí válečků případně štětky. Dbáme na proškrábnutí dilatačních 
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spár a spár přechodu jednotlivých druhů konstrukcí. Stěna se před prvním nátěrem penetruje. 
Celkem stěny opatříme dvěma nátěry. Nátěry anhydritových podlah a betonových potěrů 1. PP a 
1. NP budou provedeny pomocí syntetický epoxidových nátěrů. V prostoru garážových stání 
proběhne nasprejování dopravního značení a koordinace provozu. Výmalba ploch v 1. PP 
proběhne na betonové povrchy stěn a stropů (včetně izolovaného podhledu cemento-
polystyrenovými deskami) jednovrstvým nástřikem bílou akrylátovou barvou pro tyto typy 
povrchů. Ostatní neupravené povrchy zdiva (sklepní kóje apod.) budou opatřeny jednovrstvou 
ruční výmalbou bílou malířskou barvou. 

Výkaz výměr, materiály 

- Potřebné malby, laky, emaily, spreje 
- Ředidla, odbarvovače, čističe 

Personální obsazení 

Četa A (objekty č. 23+22) + Četa B (objekty č. 21+20) 

 - 1x vedoucí čety 
 - 4x malíř, natěrač 
 - 1x pomocný dělník malíř, natěrač 

Ostatní personál etapy 

 - 1x řidič užitkového vozidla 

Hlavní stroje a pracovní pomůcky 

- 1x Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- Ruční nářadí a pomůcky - kbelíky, míchadla, malířské válečky a štětce, kompresor  pro 

nástřik barvy, skládací schůdky, hliníkové lešení 

Jakost a kontrola prací 

Kontroly vstupní:   

 Převzetí pracoviště + kontrola předchozích prací, PD, materiálů pro tuto etapu 
 vč. skladování 

Kontroly mezioperační:  

 Kontrola připravenosti povrchu, penetrace, aplikace nátěrů a výmalby 

Kontroly výstupní: 

 Celková kontrola povrchového vzhledu konstrukcí 

Produkované odpady 

Při realizaci této etapy vzniknou určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpady se budou třídit. [5] 

Tabulka odpadů: 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
  17 09 02 a 17 09 03 

Časová rozvaha 

Malby omítek - březen 2017 

Malby a nátěry ostatní - kompletace květen 2017 
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5   POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] Studium zapůjčené projektové dokumentace od společnosti IMOS Brno, a. s 

 [2] Výkaz výměr, zapůjčená PD od společnosti IMOS Brno, a. s 

 [3] http://www.zakladani.cz/cz/pazeni-stavebnich-jam-zaporove-pazeni 

 [4] http://bagry.cz/cze/kalkulacky/produktivita_rypadla  

 [5] Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších  
  zákonů 

  Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se  
  stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a  
  států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování  
  souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  

A5. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. TOMÁŠ KOMENDA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015 



 

 

Obsah_Toc440416177 

A5. Projekt zařízení staveniště.......................................................................................... 111 

1 Obecné informace o stavbě......................................................................................... 114 

2 Obecný popis staveniště II. etapy, 3a. fáze................................................................ 114 

2.1 Napojení II. etapy na dopravní infrastrukturu ...................................................... 114 

2.2 Napojení II. etapy na technickou infrastrukturu ................................................... 114 

2.3 Charakteristika staveniště ..................................................................................... 114 

2.4 Omezení staveniště ............................................................................................... 115 

2.5 Využití stávajících ploch, objektů a zařízení ........................................................ 115 

2.6 Zabránění vniku nepovolaných osob, přístup na staveniště a staveništní 
 komunikace .......................................................................................................... 116 

2.7 Ochrana životního prostředí, pořádek na staveništi .............................................. 117 

3 Jednotlivé etapy zařízení staveniště ........................................................................... 117 

3.1 Provizorní ZS - vytyčení stavby, záporové pažení, zemní práce a část provádění 
 pilot ....................................................................................................................... 117 

3.2 Kompletní ZS - přípojky, základová deska, montáž jeřábů ................................. 119 

3.3 Spodní stavba - ŽB monolitický skelet ................................................................ 120 

3.4 Hrubá vrchní stavba .............................................................................................. 120 

3.5 Dokončovací práce PSV, montáže - zimní období ............................................... 121 

3.6 Fásáda, dokončovací práce a konečný úklid staveniště ........................................ 121 

4 Objekty zařízení staveniště ........................................................................................ 121 

4.1 Provozní objekty ................................................................................................... 121 

4.1.1 Skládka armokošů pilotových základů .......................................................... 121 

4.1.2 Skládka výztuže ŽB monolitického skeletu .................................................. 121 

4.1.3 Skládky bednění ............................................................................................ 121 

4.1.4 Skládka palet s cihelnými bloky ................................................................... 122 

4.1.5 Skládky kusových staviv ............................................................................... 122 

4.1.6 Oplocení staveniště ....................................................................................... 122 

4.1.7 Osvětlení staveniště....................................................................................... 124 

4.1.8 Skladovací kontejnery ................................................................................... 124 

4.1.9 Kontejnery na odpad ..................................................................................... 124 

4.2 Výrobní objekty .................................................................................................... 125 

4.2.1 Prostor pro vázání armokošů ......................................................................... 125 

4.2.2 Míchací centrum ........................................................................................... 125 

4.3 Sociálně správní objekty....................................................................................... 125 



 

 

5 Předpokládaný počet pracovníků .............................................................................. 128 

5.1 Základní informace o nárocích a přítomných profesích ....................................... 128 

5.2 Přehled počtu pracovníků během výstavby .......................................................... 128 

5.2.1 THP pracovníci ............................................................................................. 128 

5.2.2 Pracovníci - řemeslnné profese ..................................................................... 129 

6 Napojení staveniště na zdroje .................................................................................... 130 

6.1 Zásobování staveniště el.energií ........................................................................... 130 

6.2 Zásobování staveniště vodou ................................................................................ 132 

7 Vybudování a likvidace zařízení staveniště včetně jeho časového a ekonomického 
zhodnocení ............................................................................................................................... 133 

7.1 Rozpočet zařízení staveniště................................................................................. 133 

7.2 Rozpočet věžového jeřábu Sáez cranes TL 555 5T .............................................. 133 

7.3 Hodnocení dlouhodobého pronájmu obytných kontejnerů vůči jejich operativnímu 
vracení  134 

8 Bezpečnost a ochrana zdraví ...................................................................................... 134 

8.1 Předpisy a vyhlášky BOZP ................................................................................... 134 

8.2 Vybrané požadavky z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ......................................... 134 

8.2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ................................................ 134 

9 Vliv stavby na životní prostředí ................................................................................. 137 

9.1 Zákony na ochranu životního prostředí ................................................................ 137 

9.2 Odpadové hospodářství stavby ............................................................................. 138 

9.3 Vliv stavby na bezprostřední okolí výstavby ....................................................... 138 

10 Použité zdroje .............................................................................................................. 140 

 



A5.    PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

114 

1  OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 
Veškeré identifikační údaje stavby, řešeného území, kapacitní údaje a údaje o členění 

souboru na stavební objekty jsou kompletně řešeny již v předchozí kapitole A1. Technická 
zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

2  OBECNÝ POPIS STAVENIŠTĚ II. ETAPY, 3A. FÁZE 
Níže dojde k obecnému popisu situace staveniště mnou řešené 3a. fáze II. etapy výstavby OS 

Zelené město. Staveniště je koncipováno s důrazem na výstavbu následující finální 3b. fáze tak, 
aby nedocházelo ke zbytečným přesunům zařízení staveniště a tudíž ke zvýšení nákladů 
na výstavbu. V řešené fázi se rovněž snažím kapacitně zohlednit fázi předchozí. Předpokládám, 
že při započetí výstavby budou na předchozí fázi (kapacitně menší - pouze 3 objekty) probíhat 
vnitřní dokončovací práce (lamelové podlahy, truhlářské vnitřní konstrukce, malby, kompletace 
instalací, zámečnické konstrukce apod.). I když často tyto práce provozují firmy, které na stavbu 
tzv. pouze „dojíždějí“, zohledňuji přítomnost pracovníků předchozí etapy rezervou v návrhu 
kapacit sociálně-správních objektů ZS, a to až do data přibližného předání předchozí fáze 
investorovi. 

2.1 Napojení II. etapy na dopravní infrastrukturu 

Celá II. etapa OS Zelené město je napojena na dopravní infrastrukturu v ulici Učňovská 
pomocí nové areálové komunikace. Tato komunikace byla nově (spolu s inženýrskými sítěmi) 
vybudována na začátku II. etapy - při výstavbě 1. fáze.  

2.2 Napojení II. etapy na technickou infrastrukturu 

V rámci výstavby OS Zelené město jsou realizovány nové řady vody, kanalizace. Dále nové 
rozvody tepla, elektrické energie a sdělovacích sítí. 

Napojení celé II. etapy je řešeno jako prodloužení již vybudovaných technických 
infrastruktur I. etapy OS Zelené město na protilehlém svahu. Tato napojení se nacházejí 
na severní hranici pozemku II. etapy OS Zelené město. 

V I. etapě byl rovněž zbudován suchý poldr pro zachytávání dešťové vody. Do tohoto 
systému je začleněna napojením dešťového kanalizačního potrubí i celá II. fáze výstavby. 

2.3 Charakteristika staveniště 

Staveniště je pojato komplexně pro 3. fázi II. etapy na parcelách č. 88/1; 84/25; 91/1. Tento 
prostor se nachází v jihozápadní části celého OS Zelené město. Jedná se o dostavbu 6 bytových 
domů. Předposlední řešená 3a. fáze o čtyřech objektech a poslední 3b. fáze o dvou objektech, 
kdy objekt č. 18 je technologicky nejsložitější (problémové zakládání dvou podzemních pater 
v blízkosti vozovky, celkem 11 nadzemních podlaží). Návaznost dostavby dvou posledních 
objektů je odvislá od finanční situace, která se může velice rychle ve stavebnictví měnit. Plánuji 
tedy staveniště tak, aby bylo připraveno v čase kdykoliv se započetím výstavby poslední fáze. 
Mým návrhem ZS v diplomové práci lze okolní plochy budoucích bytových domů č. 19 a 18 
využít jako zázemí ZS pro mnou řešenou fázi výstavby (parkoviště, dočasné skládky materiálů, 
sociálně-správní objekty, apod.) a následně je využívat na dostavbu celé etapy. 

Plocha staveniště bude rozdělena do dvou oblastí. První - tzv. jižní (blok ZS-A) je na severní 
straně ohraničena areálovou komunikací pro příjezd rezidentů a na jižní straně hranicí pozemku 
učiliště (dáno stávajícím plotem). Na východní straně stavba navazuje předzahrádkami 
(konkrétně betonovou stěnou) na 2. fázi výstavby na objekt č. 24. Na západní straně se nachází 
napojení areálové komunikace na ulici Učňovská. V tomto cípu staveniště je navržena 
uzamykatelná brána pro vjezd vozidel. Na dotčených parcelách 3a. fáze se předtím nacházela 
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mezideponie zeminy pro zásypy na 2. fázi výstavby (pro objekty č. 24 až 26). Tato je již 
zpracována. Rovněž se zde nacházelo ZS pro tuto předchozí fázi (jeho zrušení by nám dovolilo 
využít potřebné prvky ZS + je vhodně doplnit novými - viz dále).  

Druhá samostatná oblast staveniště (blok ZS-B) je plocha kolem budoucího objektu č. 18. 
Ta je ohraničena z jihu areálovou komunikací a v jižním cípu je plánována hlavní vrátnice 
s vjezdem. Na severu vymezuje prostor staveniště hranice s I. etapou výstavby a to konkrétně 
pěší chodník mezilehlého parku. Na západní straně se nachází OC Kaufland a na východě 
staveništní prostor č. 2 uzavírá dokončená 1. fáze II. etapy (zelená plocha budoucího parku 
a přístupový sjezd do podzemních garáží objektu č. 30). Mezi těmito oddělenými staveništi 
bude umožněn průjezd protilehlými branami, který bude dopravně ošetřen značkami. Brány 
budou uzamykatelné. 

Staveniště bude oploceno dočasnými mobilními ploty a stávajícími ploty, které budou 
vybaveny výstražnými tabulkami a upozorněními. Oplocení je navrženo tak, aby bylo pouze 
v minimum případů v průběhu stavby rozebíráno nebo upravováno pro případnou neprůjezdnost 
strojů (tato alternativa je uvažována pouze u používání autočerpadel, která kladou nárok 
na zapatkování se v již tak úzkém pruhu ZS před objekty 3a. fáze). Zařízení staveniště bude 
vybudováno na začátku výstavby 3. fáze a to ve dvou etapách. Jedná se o zhotovení provozních, 
výrobních a sociálně-správních objektů. Budou zbudovány dodatečné zpevněné plochy. 

2.4 Omezení staveniště 

Omezení staveniště je zejména současným provozem vozidel rezidentů a služeb po asfaltové 
komunikaci. Dopravním značením je tedy nutné ošetřit výjezdy vozidel ze stavby v místě ulice 
Učňovská. Dalším omezením se může jevit průjezd mezi dvěma plochami staveniště (mezi 
bloky ZS-A a ZS-B) v oblouku areálové komunikace. Tento problém bude upraven značením 
a sníženou rychlostí pohybu vozidel stavby i vozidel rezidentů OS Zelené město. Rovněž bude 
na vnitřní části oblouku použito průhledné oplocení (drátová výplň), čímž se výrazně zlepšuje 
viditelnost při provozu na komunikaci. Důležitým faktorem, který se musí bezpodmínečně 
dodržet je trvalá průjezdnost areálové komunikace minimálně v jednom jízdním pruhu vozovky 
o šíři 6,5 m.  

Dopravní značení řeší výkresová příloha C2.2 Dopravní značení stavby 3a. fáze. 

Na protějším severním svahu se nachází již dokončený projekt OS Zelené město I. etapa 
a v těsné blízkosti areálové komunikace na severní straně pak i dokončené obývané domy 
II. etapy 1. fáze. Na jižní straně je za pásem stromů na svahu budova učiliště a střední odborné 
školy. Součástí diplomové práce je proto zpracování studie na tvorbu a šíření hluku na staveništi 
s návazností na klidné bydlení nájemníků v obydlených částech projektu OS Zelené město I + II 
a provoz učiliště. Studie je součástí kapitoly jiná zadání: A12. Hluková studie výstavby 

2.5 Využití stávajících ploch, objektů a zařízení 

Budou využity stávající sítě pro napojení sítí staveništních a bude využívána již zbudovaná 
asfaltová komunikace. Pro osvětlení staveniště jsou využívány v II. etapě, 1. fázi zbudované 
stožáry veřejného osvětlení na severní straně komunikace. V měsících, kdy dochází k pozdnímu 
východu slunce a naopak k jeho brzkému západu, budou na stavbě vzhledem k dvanácti 
hodinové pracovní směně, mimo VO instalovány halogenová svítidla jako podpora 
pro dostatečnou viditelnost při prováděných pracích.  Buňky v bloku ZS-B jsou osvětleny 
dodatečně vlastními zdroji. Potřeby osvětlení z důvodů krácení světlého dne v kalendářním roce 
jsou podobně jako vývoj zimního počasí součástí přílohy B5.1 Studie vývoje počasí 
v návaznosti na výstavbu. 

Jak již bylo uvedeno výše v charakteristice staveniště, lze individuálně uvažovat o využití 
zařízení staveniště z II. etapy, 2. fáze a přestěhování nebo popřípadě vhodné doplnění 
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jednotlivých komponent. Jelikož je složité určit velikost a rozsah vybavení ZS předchozí etapy 
(nemám k tomu potřebné materiály), volím variantu navržení a ocenění zcela nového ZS 
v celém rozsahu, kdy ponechám určitou část kapacity tohoto nového ZS 3a. fáze i pro práce 
na fázi předchozí, která je dle předpokladu ve fázi dokončovacích prací. 

2.6 Zabránění vniku nepovolaných osob, přístup na staveniště a 
staveništní komunikace 

Obě plochy staveniště budou oploceny systémovými mobilními ploty s plnou výplní nebo 
sloupkovým plotem s pletivem a neprůhlednou stínící sítí (stávající na hranici objektu 
s učilištěm). Pouze ploty na vnitřní straně oblouku asfaltové komunikace budou drátové 
průhledné z důvodu viditelnosti pohybu vozidel a chodců. 

Na vybraných místech oplocení budou osazeny bezpečnostní tabulky zákaz vstupu 
nepovolaných osob, pokyny BOZP (tato tabulka je v situaci dopravního značení pro lepší 
čitelnost výkresu nahrazena značkou uvedenou níže na obrázku č. 18). Vstupy a vjezdy 
opatřeny uzamykatelnými branami nebo brankami. U hlavního vjezdu je umístěna informační 
tabule o probíhající výstavbě (investor, projektant, zhotovitel a to včetně všech důležitých 
kontaktů) 

  

Obrázek 18. Tabulka zákaz vstupu + BOZP [1] 
Obrázek 19. Její náhrada ve výkrese 

dopravního značení  [2] 

Evidence pracovníků je automatická při použití vstupní karty u branky pro pěší osoby. 
U vjíždějících automobilů je evidence zajištěna vrátným (pozn. značka automobilu, jméno 
a příjmení řidiče) a to i do části staveniště na jižní straně, kde není vrátnice. Při návštěvě cizích 
osob dochází k evidenci opět na vrátnici, kdy je následně osoba vedením stavby proškolena 
o BOZP a vybavena OOP. Celý areál je hlídán najatou bezpečnostní agenturou, která zajistí 
schopné a proškolené pracovníky. 

Na všech staveništních komunikacích (dočasně zřízených pomocí zhutněného recyklátu, 
trvalé asfaltové obslužné komunikaci OS Zelené město) je upravena pomocí značení přednost 
a také maximální dovolená rychlost 30 km/h. U vjezdů a výjezdů budou umístěny varovné 
značky. Vše je opět vyznačeno v situaci dopravního značení. Stávající asfaltová obslužná 
komunikace je pravidelně udržována v co možná nejvyšší čistotě v ohledu na již bydlící klienty 
OS Zelené město. Hlavní snahou je její neporušení a zamezení jakýmkoliv opravám. Z tohoto 
důvodu platí zákaz pro pohyb těžké techniky (pásový bagry, vrtná souprava, válce apod.) 
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po této komunikaci a pro zejména pro tuto techniku jsou navrženy staveništní komunikace 
zhutněného recyklátu. 

2.7 Ochrana životního prostředí, pořádek na staveništi 

Samotné objekty v průběhu výstavby ani v průběhu svého provozu v zásadě nekladou 
zvláštní nároky na životní prostřední. Frekventovaný provoz nákladních a osobních automobilů 
pohybujících se po staveništi během výstavby a použití stavební techniky je předmětem studie 
hlučnosti řešené v kapitole A12. Hluková studie výstavby.  

Jelikož výstup prokázal překročení povolených limitů, zařadil jsem do stavebně 
technologického projektu jistá opatření, o kterých se budu vedle studie zmiňovat v průběhu celé 
diplomové práce (viz předchozí kapitola u záporového pažení a provádění pilot). 

Při výstavbě i provozu objektu budou produkovány odpady, s kterými bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

Pří výjezdu vozidel ze stavby budou na oklepové ploše před oběma hlavními vjezdy 
do bloků ZS-A a ZS-B očištěna kola vozidel (případně i podvozek vozidla) od hrubých nečistot 
tak, aby nedocházelo k znečištění vozovky v ulici Učňovské a dalších přilehlých lokalitách. 
Čištění bude provádět pověřený pracovník. Tento také zodpovídá za čistotu na vjezdu/výjezdu 
na staveniště a bude činit potřebné kroky k dodržení tohoto nařízení (zametání vozovky, 
oplachování, kropení v případě prašnosti atd.). Na kompletní čištění komunikace bude 
pravidelně povoláván čistící vůz. Bude zabráněno veškerému úniku provozních kapalin 
z vozidel. Pod vozidla s viditelným únikem nebo vysokou pravděpodobností této poruchy budou 
umístěny nádoby s absorpčním materiálem. 

3  JEDNOTLIVÉ ETAPY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
Vzhledem k tomu, že stavba prochází několika základními technologickými etapami, 

dochází ke změnám v zařízení staveniště. Pro stěžejní etapy výstavby je níže popsáno řešení ZS. 

3.1 Provizorní ZS - vytyčení stavby, záporové pažení, zemní práce a část 
provádění pilot 

Jelikož dle hlukové studie při práci na záporovém pažení a pilotových základech vzniká 
nadměrná hluková zátěž pro okolí, navrhnul jsem začátek stavby již na 1. březen 2016. 
Nejnáročnější provoz stavby v rámci hluku tak bude díky mému návrhu probíhat skoro v celém 
objemu v období jarních prázdnin městské části Praha 9 a to v časovém horizontu od 5. do 
18. března. Součástí diplomové práce je proto studie vývoje teploty pro venkovní činnosti 
probíhající v měsících s průměrnou teplotou pod +5 °C za posledních 5 zimních období v Praze. 
Jedná se o přílohu: B5.1 Studie vývoje počasí v návaznosti na výstavbu. 

Pro tuto etapu bude během 1. až 2. března zhotoveno částečně provizorní zařízení staveniště 
v bloku ZS-A. Jedná se pouze o dočasné řešení, kdy počet pracovníků na stavbě ve špičce 
nepřesáhne 18 lidí, z čehož min třetina teoretických dělníků jsou řidiči dopravních prostředků 
odvážejících zeminu, dopravujících beton a dalších strojů. K těmto 18 pracovníkům musíme 
připočíst odhadovanou rezervu 15 dělníků z předcházející nedokončené etapy. Návrh dočasného 
zařízení staveniště volím z důvodů: 

Kapacitních  

 - do 27. 3. 2016 máme na stavbě ve špičce max. 18 +15 pracovníků = 33 pracovníků 
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Klimatických  

 - v případě nepřízně počasí máme časovou rezervu na kompletní vybudování zařízení 
 staveniště v bloku ZS-B jež je technologicky náročnější z hlediska nutnosti budování 
 výkopů přípojek a staveništních komunikací 

Organizačních a časových 

 - jestliže bychom chtěli vybudovat na začátku výstavby kompletní ZS, musel by se 
 termín zahájení výstavby projektu přesunout cca o jeden týden na konec měsíce února, 
 bez ohledu na počasí a bez jakékoliv časové rezervy na zřízení tohoto ZS 

 - tímto návrhem tak máme dostatečnou časovou rezervu na zbudování kompletního ZS 
 za příznivých podmínek v bloku ZS-B do termínu 25. 3. 2016 kdy nám následně nový 
 pracovní týden počet pracovníků narůstá na 44 osob a o týden později už na 65 osob 

 - všechny prvky mimo mobilní WC budou dále ve finálním zařízení staveniště využity 

Při zemních pracích bude určitý objem zeminy ponecháván na mezideponii v bloku ZS-A 
zařízení staveniště. Toto množství je určeno pro zásypy spodní stavby objektů prováděné fáze. 
U provádění pilot v případě podmáčeného terénu a zhoršené přístupnosti může dojít k vykládce 
armokošů či betonáži z úrovně silnice (blokace max. poloviny šíře této komunikace + při 
betonáži operativně zajistit čerpadlo s větším dosahem). Skládka armokošů bude prostým 
uložením na dřevěné trámy na upravenou spáru HTU a zajištěním zatlučenými kůly proti 
sesunutí – není proto ve výkresu detailně řešena. 

Trvalé prvky ZS-A:  

Celý blok bude trvale oplocen takovým způsobem, který zůstane neměnný až do konce 
výstavby. Na jižní straně bude oplocení tvořit stávající konstrukce plotu z pletiva, na který bude 
připevněna neprůhledná stínící síť. Na východní straně budou na gabionové oplocení 
na betonové stěně předzahrádek předchozí fáze připevněny lešeňové trubky, na které bude 
navlečeno pletivo opatřené neprůhlednou sítí (pokud nejsou gabiony přítomny, řešíme 
operativně tesařskou konstrukcí). Zbytek prostoru na západě mezi etapami bude oplocen 
mobilními neprůhlednými ploty (1. PP pod severní čelní stěnou předzahrádek).  

Na ty bude na severní straně etapy navázán rovněž mobilní neprůhledný plot, vztyčovaný 
za venkovní hranu obrubníku komunikace směrem do budované etapy. Předpokládám, že jelikož 
je zbudována silnice s obrubami a navíc zde probíhala předchozí etapa výstavby, je na osazení 
tohoto plotu na severní straně již zhruba připraven terén a můžeme tedy toto oplocení stavět 
před zemními pracemi! Ke každému budoucímu objektu bude osazena uzamykatelná branka. 
Mezi objekty č. 22 a 21, kde je naprojektován značný výklenek předzahrádek (bude zrušen až při 
konstrukcích drenážního systému, zásypů a gabionové stěny dle časového plánu v listopadu až 
prosinci 2016) bude v mobilním oplocení vytvořena uzamykatelná brána. Ta bude sloužit 
pro případ neprůjezdnosti staveništní cesty před objekty (předpokládá se u použití autočerpadel 
betonu), pro lepší navážení kontejnerů na odpad, nebo pro sklápění zásobníkových sil. 
Za poslední vchodovou brankou k obj. č. 20 bude směrem na západ pokračovat mobilní plot 
drátový, z důvodu dostatečné viditelnosti v oblouku komunikace. Zhruba v polovině oblouku 
bude osazena vjezdová uzamykatelná brána do budoucna spojující průjezdem oba bloky 
staveniště. Oplocení etapy bude pokračovat až do jihozápadního cípu bloku ZS-A, kde bude 
osazena další vjezdová brána (aplikace sníženého obrubníku u vjezdu). Od této vjezdové brány 
až k budoucí hranici obj. č. 20 zhotovíme staveništní komunikaci ze zhutněného recyklátu. 
Za branou bude na této cestě zřízena oklepová plocha ze silničních panelů. Naproti ní pak další 
plocha ze silničních panelů pro uložení provizorního buňkoviště, která bude v budoucnu 
po přestěhování provizorních buněk využita jako odstavná plocha nebo skládka materiálu. 
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Provizorní prvky ZS:  

Za touto branou bude provizorně na plochu ze silničních panelů uložena vrátnice, jedna 
buňka Contimade typu 1 - kancelář vedení stavby, 3x buňka typu 8 - šatna dělníků a dvě mobilní 
suché WC s nádržkou na vodu. Napojení elektřiny bude provizorně vedeno v chráničce z budovy 
učiliště. Rovněž je zajištěna možnost dočasného využívání sociálních prostor (WC, sprch 
a kuchyňky) v prostorech učiliště. Stavbě bude zapůjčen 1 ks klíče. Na ploše zhutněné 
recyklátem budou dle výkresu umístěny kontejnery na odpad.  

Toto provizorní zařízení bude sloužit během záporového pažení, zemních prací, prací 
na pilotových základech a v případě využití časové rezervy i pro fázi přípojek. Jedná se tedy 
o časový horizont 1. 3. až 25. 3. 2016 kdy bude nejpozději dokončeno kompletní zařízení 
staveniště blok ZS-B. Veškeré informace ve výkresové příloze C5.1 Zařízení staveniště blok 
ZS-A záporové pažení. 

3.2 Kompletní ZS - přípojky, základová deska, montáž jeřábů 

Výstavba zařízení staveniště - blok ZS-B je naplánována na období nejdříve od 8. 3. 
a nejpozději do termínu 25. 3. 2016 kdy nám následně nový pracovní týden počet pracovníků 
narůstá na 44 osob a o týden později už na 65 osob - započetí betonáží spodní stavby. 
Provedeme v závislosti na počasí a na potřebě stavby. 

Veškeré informace ve výkresové příloze C5.2 Zařízení staveniště blok ZS-A+B provádění 
pilot a základové desky. 

Nejprve bude vybudováno oplocení bloku. To bude ze všech stran mobilní neprůhledné. 
Na jižní straně bloku podél areálové komunikace bude do poloviny oblouku osazena 
uzamykatelná brána - přímo naproti již osazené v bloku ZS-A. Dle výkresu ZS budou současně 
budovány přípojky vody, elektřiny a kanalizace pro budoucí zázemí v bloku ZS-B. Dojde 
k drobným zemním pracím upravující terén do vhodné podoby. 

 U vjezdu do bloku ZS-B položíme do zhutněné vrstvy recyklátu ŽB silniční panely jenž 
nahrazují chodník - zabráníme tak jeho poničení. Po demolici ZS je nutné chodník uvést 
do původního stavu. Přestěhujeme provizorně umístěnou vrátnici do pozice dané výkresem ZS. 
Připojení na elektřinu pro vrátnici bude smluvně zajištěno s OC Kaufland. Vrátnice v této pozici 
zajišťuje pohodlnou kontrolu obou vjezdů na staveniště. Dále bude od vjezdu směrem k severní 
hranici, kde se bude nacházet blok sociálně-správních kontejnerů, zřízena staveništní 
komunikace z hutněného směsného recyklátu. Tento materiál bude rozprostřen i pod budoucí 
buňkoviště a bude z něj vytvořeno také přilehlé parkoviště. Dále bude komunikace pokračovat 
až k bráně propojující oba bloky (zde se bude nacházet i budoucí vjezd do obj. č. 18 - je zde 
snížený chodník).  

Buňkoviště je koncipováno jako dvoupatrový blok buněk, jež je blíže specifikován v dalších 
částech této zprávy. Dojde k jejich napojení na zhotovené přípojky ZS, kdy bude dodatečně 
v buňkách vedení stavby, TDI a kanceláře subdodavatelů zřízeno internetové připojení. 

Je důležité poznamenat, že při tvorbě přípojek je nutné mít vyklizené prostory na severní 
straně budoucích objektů 3a. fáze, tak aby se daly provádět. Budeme je realizovat 
před provedením betonové základní desky a zároveň po betonáži pilot. Při ověřování únosnosti 
pilot totiž může dojít k jejich převrtávání a tudíž případným kolizím se sítěmi. Po jejich 
dokončení dojde k vytažení sítí do pozic daných PD a dále k zhotovení základové desky, jejíž 
součástí je i základová deska obou staveništních věžových jeřábů. Při dokončení přípojek 
je rovněž před každým objektem zhotoven objektový rozvaděč elektrického proudu a zdroj 
vody. Po odbednění základové desky bude na severní straně před objekty upraven volný pás šíře 
cca 11 m hutněným recyklátem. Vznikne tak zpevněná plocha, která bude v budoucnu sloužit 
jako staveništní komunikace a místo pro skladování materiálů. Jedná se o prostor, ve kterém 
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bude primárně probíhat výstavba dotčených objektů. Dle výkresu jsou již z předchozí etapy 
výstavby zařízení staveniště bloku ZS-A umístěny odpadové kontejnery.  

Samotné jeřáby budou osazeny na konci této etapy na místa dané výkresem ZS (patří tedy 
dle výkresu ZS až do další etapy). Termíny osazení jsou 19. 4. 2016 a 20. 4. 2016. Osazení bude 
provádět odborná firma s níž byl konzultován rozpočet provozu těchto věžových jeřábů uvedený 
níže v této kapitole. 

3.3 Spodní stavba - ŽB monolitický skelet 

Spodní stavba 1. PP z ŽB bude provedena jako monolit. Dojde k doplnění odpadových 
kontejnerů na plochu zhutněného recyklátu před vjezdem do stavební jámy. Vzdálenost 
kontejnerů od objektů a jejich samotná poloha mimo ně je dána snahou zachovat co největší 
prostor zejména pro pohyb stavebních strojů pro betonáže a také pro skladování materiálů 
před dotčenými objekty. Bednění a armatury však primárně navrhuji skladovat na stropech 
(v této etapě na základové desce) budovaných objektů. To svým stanoviskem potvrdí statik 
objektu. Odpad lze do vzdálených kontejnerů dopravit v menších nádobách (typ plechová bedna 
s úpravou dna - paleta) pomocí UNC s paletizačními vidlemi. Dále můžeme využít koleček, 
dumpru, staveništního bagru a podobně. Výkres ZS je vlastně téměř identický s následující 
etapou, do které jsou v zařízení staveniště pouze doplněny zásobníková sila. 

3.4 Hrubá vrchní stavba 

Veškeré informace ve výkresové příloze C5.3 Zařízení staveniště blok ZS-A+B provádění 
hrubé horní stavby.  

V průběhu betonáží bude ve výtahové šachtě postupně instalován stavební výtah. Ten 
je nutné s každým novým vybetonovaným patrem skeletu dodatečně prodloužit, takto postupně 
až do posledního patra. V rámci bezpečnosti bude ovšem budován se zpožděním - jakmile 
začnou vyzdívky (v momentě kdy mámě zhotoven skelet 4 NP) bude vybudován do druhého 
patra a následně bude po každé dokončené betonáži patra skeletu o jedno další navýšen. 
V momentě zhotovení stropu nad 7. NP bude instalován až do tohoto patra. Tento výtah bude 
demontován až po realizaci určitého objemu dokončovacích prací na společných prostorech 
a před osazením osobního výtahu a to na začátku měsíce února 2017 (v časovém plánu 
je úmyslně zanesena pouze demontáž stavebního výtahu). 

Zařízení staveniště zůstává téměř neměnné až do nástupu zednických čet. Dle výkresu ZS 
jsou k objektům do výklenku přistaveny na panely sila s maltovou směsí a kontinuální 
míchačkou. Uspořádají se tak, aby současně mohl probíhat proces dobetonování vrchních pater 
skeletu pomocí badie a autočerpadla.  

Jakmile skončí výstavba samotného ŽB skeletu je možné přesunout veškeré odpadové 
kontejnery na plochy zhutněného recyklátu na severní straně před objekty. Rovněž je možné zde 
instalovat skladové buňky. Všechny tyto prvky ovšem umisťujeme směrem k mobilnímu plotu, 
aby v budoucnu nepřekáželi stavbě fasádního lešení. Toto ZS je jen nepatrnou změnou, tudíž 
není vypracován dle konzultace s vedoucím práce jeho výkres. 

Po ukončení etap skeletu, vyzdívek, osazení výplní otvorů a zastřešení včetně násypu 
kačírku a stavby terasy navrhuji demontovat věžové jeřáby. Důvodem je ekonomická stránka. 
Pronájem dvou věžových výtahů je poměrně nákladnou záležitostí, jak je prezentováno v této 
kapitole v rozpočtu věžového jeřábu. Na fasádní práce již postačí stavební vrátky. V budoucnu 
bude pouze na dokončení teras v 7. NP na jeden den - a to 11. 4. 2017, zajištěn autojeřáb, který 
do tohoto podlaží dopraví materiál. 

 Před koncem roku pak proběhne izolace spodní stavby, výstavba drenážního systému, 
stavba gabionových stěn a násyp těles předzahrádek (pouze zemina z mezideponie, ornice 
se naveze až při sadových úpravách po předání objektu) 
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Pokud by ještě před zásypy došlo v roce 2016 k započetí výstavby objektů č. 19 a 18 (na tuto 
variantu je ZS připraveno ale nepředpokládám to), je možné kolizní část mezideponie přesunout 
do volného prostoru do bloku ZS-B zařízení staveniště. Konkrétně se jedná o volnou plochu 
od hranice staveništního parkoviště u bloku buněk, která je vymezena mobilním plotem 
a staveništní komunikací až k hranicím s OC Kaufland. 

3.5 Dokončovací práce PSV, montáže - zimní období 

Na konci října 2016 po dokončení vnitřních instalací (ty zahrnují i technické zázemí těchto 
instalací v suterénu 1. PP) budou zrušeny venkovní objektové rozvaděče elektrického proudu 
a vody. Nadále se mohou užívat zdroje přímo v objektech.  

Po dokončení omítek, betonových podlah a potěrů dojde k demontáži zásobníkových sil 
a k jejich odvozu z prostoru ZS-A. Plocha na severní straně objektu se tak může uklidit (pokud 
tomu nebrání počasí - sníh a námraza) a do budoucna připravit na provádění fasády a konečných 
terénních úprav. Stále zde zůstávají skladové kontejnery pro potřeby dokončovacích prací uvnitř 
objektu umístěné při hranicích mobilního oplocení. 

3.6 Fásáda, dokončovací práce a konečný úklid staveniště 

Po skončení zimního období je na přelomu měsíce března a dubna 2017 naplánovaná stavba 
lešení kolem všech objektů a započetí prací na fasádním zateplovacím systému. Před touto 
činností je nutné zařízení staveniště v bloku ZS-A uklidit (pokud ještě nebylo učiněno). Rovněž 
dojde na začátku března k navýšení počtu sociálně-správních buněk, z důvodu zvýšené 
koncentrace pracovníků na stavbě během dokončovacích prací. Tato činnost je rozebrána  podle 
časového plánu níže v bodě - Vybudování a likvidace zařízení staveniště včetně jeho časového 
a ekonomického zhodnocení. 

4  OBJEKTY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

4.1 Provozní objekty 

4.1.1 Skládka armokošů pilotových základů 

Tato skládka nebude detailněji řešena. Hotové armokoše budou naváženy v co možná 
nejkratší době před betonáží. Provizorně budou umístěny na operativně umístěné skládce, 
kterou budou tvořit podkladky z trámů. Stabilitu armokošů budou jistit zatlučené dřevěné kůly. 
Skládka se bude nacházet nejlépe na severní straně budoucí spodní stavby objektu 3a. fáze. 

4.1.2 Skládka výztuže ŽB monolitického skeletu 

Skládky budou zřízeny na plochách zhutněného recyklátu na severní straně (vchody 
do objektů) objektů při obvodových stěnách objektů - to z důvodu průjezdného profilu 
pro autočerpadla a autodomícháváče. Řádně označená výztuž bude uložena na prokladkách 
z trámů. Podepřená bude ve třetinách tak aby nedocházelo k nadměrným deformacím 
a znečištění. U svislých ŽB konstrukcí to budou hlavně armokoše, které budou operativně 
naváženy. U vodorovných konstrukcí pak spíše prutová výztuž. Výztuž lze skladovat 
i na stropních konstrukcích objektů. Označení pro skládku dle výkresu je S1 + předzahrádky.  

4.1.3 Skládky bednění 

Bednění se bude primárně skladovat na stropech pater ŽB skeletu a také na plochách 
předzahrádek. Tuto skutečnost musí stanoviskem potvrdit statik objektu. Bednění lze také 
dočasně skladovat ve výklenku mezi objekty č. 22 a 21. 
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4.1.4 Skládka palet s cihelnými bloky 

Přednostně je z důvodů nedostatku prostoru necháváme navážet na stavbu operativně 
a skladujeme v daných patrech skeletu, kde bude probíhat vyzdívání. Další možností 
je skladování na předzahrádkách, ve výklenku mezi sousedícími dvojicemi objektů, nebo 
v suterénu 1. PP za použití UNC s paletizačními vidlemi. Skladování podél mobilního oplocení 
není vhodné z důvodu potřeby zapatkování se autočerpadel. Označení pro skládku dle výkresu 
je S2. 

4.1.5 Skládky kusových staviv 

Jedná se o pytlované směsi, polystyren, hydroizolace a další materiál. Přednostně bude 
skladován v suterénu 1. PP, nejlépe v oplocených kójích z mobilních plotů s uzamykatelnou 
brankou. Lze je také skladovat ve skladových kontejnerech vedle bloku buněk ZS-B. 

4.1.6 Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště je řešeno ve třech variantách. V závislosti na typu plotu budou materiál, 
případně celé prvky zajištovat tyto společnosti: 

Stínící plotové tkaniny a spojovací pásky, materiál na mezifázový plot 

   D. S. M. Praha s.r.o. - Levné stavebniny    
   Papírenská 116/7 
   160 00 Praha 6 

Pronájem mobilních plotových dílců včetně příslušenství: 

   SVP - půjčovna s.r.o. 
   Vídeňská 158/128 
   148 00 Praha 4 
 
Veškeré dimenze plotů a jejich ocenění jsou uvedeny v bodě Vybudování a likvidace zařízení 

staveniště včetně jeho časového a ekonomického zhodnocení. 

Varianta A - stávající oplocení 

Stávající oplocení se nachází na jižní hranici bloku ZS-A s areálem učiliště. Jedná se o běžný 
sloupkový plot s nataženou výplní s pletiva. Na toto pletivo bude připevněna pomocí 
elektrikářských plastových stahovacích pásek závěsná stínící tkanina. 

 

 
Obrázek 20. Stahovací pásek [3] Obrázek 21. Stínící tkanina [3] 

Varianta B - dělící oplocení mezi fázemi 

Objekt č. 24 předchozí fáze je nutné oddělit od výstavby alternativním oplocením. 
Na gabionové / železobetonové sousedící stěny budou připevněny lešeňové trubky. Na tyto 
bude osazeno PVC pletivo a připevněna stínící závěsná tkanina. V případě, že gabiony ještě 
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nejsou provedeny, bude zřízeno oplocení tesařskou konstrukcí. Ta bude ošetřena rovněž 
pletivem a stínící tkaninou. Na toto oplocení není kladen tak velký důraz. Předpokládám, 
že předchozí fáze pokračuje dokončovacími pracemi, a proto by do doby předání bytů jejich 
uživatelům nebylo nutné oplocení konstruovat. Pro pořádek a jasné vymezení staveniště 
je ovšem navrženo.  

Varianta D - mobilní oplocení 

Podstatná část plotů je řešena pomocí mobilních plotových prvků Heras. Jsou použity 
celkem dva druhy: 

- plotové prvky rozměru š. 3500 / v. 2000 mm, s výplní ze svařované sítě 
- plotové prvky rozměru š. 2400 / v. 2000 mm, s výplní pole trapézovým plechem 

  

Obrázek 22.  Mobilní plot M200 [4] Obrázek 23.  Mobilní plot City [5] 

Tyto plotové dílce jsou osazovány do betonových patek, spojovány systémovými sponami, 
zajišťovány systémovým zavětrováním, které je samotné opět zatíženo dvojící patek 
na pozinkovaném rámu. Od venkovní hrany patky k patce zajišťující podpěru zabírá zavětrování 
celkem 1 050 mm. O tuto vzdálenost je nutné od plotu odsadit veškeré prvky, které nelze mezi 
podpěry přizpůsobit (přizpůsobí se palety, nepřizpůsobí se kontejner, buňka). V případě 
náhodné kolize zavětrování a patky autočerpadla je nutné zavětrovací tyč na potřebný čas 
demontovat. Plotové dílce s výplní se svařovanou sítí nepotahujeme stínící sítí - tyto pole jsou 
navržena průhledná z důvodu přehlednosti při dopravě na staveništi. 

Brány jsou řešeny pomocí kombinace jednotlivých plotových prvků, osazených na sousední 
plotové dílce pomocí speciálních pantů a zajišťovacích kolíků. Pro lepší otevíratelnost jsou 
na koncích křídel osazena pojezdová kolečka. Ploty určené pro křídla brány jsou vždy rámové 
z důvodu tuhosti a s výplní ze svařované sítě z důvodu hmotnosti! 

Brána š. 4800 mm = 2 x plotový dílec š. 2400 
Brána š. 5900 mm = 1 x plotový dílec š. 3500 mm + 1 x š. 2200 mm 

 
Obrázek 24.  Příslušenství Heras: branka, vrchní pantový kolík, kolečko brány [6] 
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Branky jsou dodávané systémové o šířce 1200 mm a připevňovány stejným způsobem - 
systém kolíků a pantů. 

4.1.7 Osvětlení staveniště 

Primárně je osvětlení zajištováno VO na severní straně asfaltové komunikace. Hlavní vjezdy 
do obou bloků ZS jsou rovněž dostatečně pokryty VO. Buňkoviště v bloku ZS-B je kromě VO 
dále osvětleno pomocí přídavného halogenového svítidla 500 W s pohybovým senzorem - 1ks 
na blok správních a sociálních buněk a 1 ks na skladové buňky. Tyto svítidla budou instalována 
na střeše kontejnerů a nastavena do vhodné polohy tak, aby osvětlovala dané okolí. 

Pro přisvícení staveniště v období jara a zimy při kratších světelných dnech budou sloužit 
stojanová halogenová svítidla 2x500 W. Ty budou lokálně umístěna dle potřeby pracovníků 
a budou napájena prodlužovacími kabely. 

  
Obrázek 25.  Halogen 500W  [7] Obrázek 26.  Halogen 2x 500W [8] 

4.1.8 Skladovací kontejnery 

Mimo sestavu správních buněk v bloku ZS-B je samostatně zhotoven blok celkem 4 
skladovacích buněk typu ZL 3-20. V průběhu výstavby (po dokončení skeletu a vyzdívek) 
budou cca 4 ks těchto kontejnerů doplněny před budované objekty 3a. fáze.  

Kontejnery slouží pro uskladnění nářadí, látek a materiálů podléhající zkáze vlivem působení 
počasí. Kontejnery jsou napojeny na zdroj elektrické energie pomocí rozvaděče umístěného 
u sociálně správních buněk.  

  

Obrázek 27. ZL 3-20 - 2438 / 2900 / 6058 mm (š/v/d) [9] 

Skladové buňky jsou umístěny na vrstvu zhutněného recyklátu a na šířku kontejneru na obou 
koncích podloženy ŽB silničním panelem. Montáž proběhne autojeřábem nebo hydraulickým 
ramenem dopravního prostředku přivážející kontejnery na stavbu. Zapůjčí firma Koma-rent. 

4.1.9 Kontejnery na odpad 

Odpad budeme třídit a nakládat sním dle příslušných zákonů. Řídíme se zákony č. 185/2001 
Sb. o odpadech a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. [10] 
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Na stavbě budou použity dva typy kontejnerů. Prvním je kontejner o objemu 9 m3, 
do kterého budeme ukládat odpady typu dřevo, železo, plast, papírové a lepenkové obaly 
(u posledních dvou zmíněných s přídavnou sítí proti unášení odpadů větrem). Druhý je 
kontejner o objemu 10 m3. Tento subtilnější kontejner je primárně určen na stavební suť - zvlášť 
beton a materiál pro vyzdívky. 

 
 

Obrázek 28.  Kontejner 9 m3 [11] Obrázek 29.  Kontejner 10 m3 [11] 

Na stavbě se v době spodní stavby budou nacházet 2 ks kontejnerů 10 m3 a 4 ks 9m3. Při 
výstavbě hrubé horní stavby pak k těmto budou doplněny 4 ks 10 m3 - ty je možno po skončení 
vyzdívek a skeletů po vzájemné dohodě částečně využívat i na jiné odpady než stavební suť. 

Odvoz a návoz těchto kontejnerů je zajištěn nákladním automobilem s nástavbou pro jejich 
přepravu Tatra T815 S3 kontejner, který je v majetku poskytovatele odpadových nádob. 

4.2 Výrobní objekty 

4.2.1 Prostor pro vázání armokošů 

Ne všechny prvky výztuže stropů a stěn budou dodávány jako prefabrikované. Dílčí 
železářské práce budou probíhat přímo na stavbě. Železářské kozy či stoly budou při fázi spodní 
stavby umístěny na zhutněné ploše z recyklátu před vchody do objektů a před betonáží 
likvidovány. U dalších etap tyto práce můžou probíhat v jednotlivých patrech, na ploše 
předzahrádek nebo v suterénech 1. PP (zde je potřeba pracovníkům zajistit halogenová svítidla - 
jsou součástí strojní sestavy). 

4.2.2 Míchací centrum 

Na vyznačených místech budou před objekty na severní straně na silničních panelech 
umístěna zásobníková sila a přídavné kontinuální míchačky. Napojeny budou na staveništní 
objektový rozvod el. energie a vody. Dopravní hadice budou vedeny schodišťovým prostorem 
daného objektu. 

4.3 Sociálně správní objekty 

Podrobně jsou počty nasazení sociálně správních objektů, popisy sestav a časový 
harmonogram ZS řešen v bodě - Vybudování a likvidace zařízení staveniště včetně jeho 
časového a ekonomického zhodnocení. 

Blok sociálně-správních buněk (po vybudování stálého ZS-B) se skládá s několika typů 
základních kontejnerů a je naskládán do dvou pater. To je zpřístupněno pomocí ocelové 
konstrukce schodiště a průběžného balkonu (rampy), které poskytuje jako příslušenství firma 
pronajímající buňky. 

Všechny buňky (mimo vrátnici) jsou pronajaty od výrobce Koma-rent, s.r.o. Rozměry jsou 
dány typovým označením. Konstrukční výška je u všech shodná a to 2800 mm.  

Ve spodním patře se nachází sociální buňka typ C3S11 a typ C3S12. Ty zajišťují během celé 
doby výstavby nadstandartní podmínky pro hygienu všech účastníků výstavby. Dlouhodobý 
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pronájem na více než rok je výhodnější než vybavení menším typem sanitárního kontejneru 
a následné doplnění (více viz rozpočet ZS). 

 
Obrázek 30. C3S 11 - 2990 / 2800 / 6058 mm (š/v/d) [9] 

 
Obrázek 31. C3S 12 - 2990 / 2800 / 6058 mm (š/v/d) [9] 

Dále jsou ve spodním patře (při navyšování kapacit i v horním) umístěny obytné buňky jako 
šatny pro dělníky. Čistá plocha pro užívání je 17,5 m2. 

 
Obrázek 32. C3L - 2990 / 2800 / 6058 mm (š/v/d) [9] 

V horním patře je nad sociální buňkou umístěna buňka kuchyňky a sociálního zařízení typu 
C3S 03 generálního dodavatele stavby.  

 

Obrázek 33. C3S 03 - 2990 / 2800 / 6058 mm (š/v/d) [9] 
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Dále pak dvojbuňka kombinacemi typů C3L 05 a C3L 07 pro vedení generálního dodavatele 
stavby - kancelář s administrační (zasedací) částí. 

 

 

Obrázek 34. Výsledná kombinace - 6000 / 2800 / 6058 mm (š/v/d) [9] 

Nakonec jsou do horního patra zařazeny buňky kanceláří typu C3L 02 - pro TDI a společná 
pro subdodavatele.  

 
Obrázek 35. C3L 02 - 2990 / 2800 / 6058 mm (š/v/d) [9] 

Buňka vrátnice je pronajata od výrobce TOI TOI sanitární systémy. 

  
Obrázek 36. Vrátnice/pokladna Toi Toi [12] 
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Osazení buněk 

Buňky jsou umístěny na vrstvu zhutněného recyklátu a na šířku buňky na obou koncích 
podloženy ŽB silničním panelem. Montáž těchto buněk proběhne autojeřábem generálního 
dodavatele. Buňka sociální (sprchy a WC) a buňka kuchyňky bude napojena na staveništní 
dočasnou přípojku vody a splaškové kanalizace. Všechny buňky, budou napojeny na rozvod 
el. proudu pomocí rozvaděče umístěného na západní straně tohoto bloku. 

5  PŘEDPOKLÁDANÝ PO ČET PRACOVNÍK Ů 

5.1 Základní informace o nárocích a přítomných profesích 

Dle podrobného časového plánu pro výstavbu všech čtyř objektů 3a. fáze jsou podle 
jednotek pracovníků ve špičce určeny jejich počty v daném období.  

Prostor pro jednoho pracovníka uvažuji 1,25 m2 na osobu. Šatní buňky typu C3L nekoncipuji 
jako prostory pro stravování. V bezprostřední blízkosti stavby se nachází OC Kaufland, jídelna 
učiliště (zde je možné stravovat se po domluvě i jako cizí strávník), veřejná kantýna v budově 
učiliště a také několik restaurací (cca 750m ulice Koněvova, Spojovací). 

Dále se na stavbě bude vyskytovat TDI, vedení generálního dodavatele stavby a vedoucí 
pracovníci jednotlivých dodavatelů stavebních prací. Tito mají nezávisle na ostatních přidělenou 
svoji buňku. Dvoujbuňka pro vedení stavby, jedna sólo buňka pro TDI a druhá společná 
pro vedoucí pracovníky subdodavatelů (navržena v rámci lepší organizovanosti a pohodlí). 
Vedení stavby se bude skládat z cca 4 pracovníků, TDI je zastoupen 1 osobou, nebo dvěma 
v případě návštěvy investora. Zástupců subdodavatelů předpokládám cca 6, kdy zázemí je bráno 
spíše jako prostor pro rychlá jednání a organizaci s možností vyřízení náležitostí stavby pomocí 
internetového připojení (vedoucí pracovníci většinou na stavbu dojíždějí nárazově). 

Hygienické nároky jsou odvozené od počtu pracovníků na stavbě. Předpokladem je, 
že na stavbě jsou pracovníci muži, ale počítám s jednou ženou do přípravy ke stavbyvedoucím. 
Ta bude využívat sedadlo WC v buňce kuchyňky typu C3S 03 vedení dodavatele stavby. 
Standartní sanitární buňky typů C3S11 a C3S12 - celkem 5 sedadel a 4 mušle (kromě toho ještě 
9 umyvadel a 4 sprchy) je vyhovující pro počet nad 100 mužů (maximum je v měsíci dubnu 
2017 - celkem 104 pracovníků), kdy norma předepisuje do 130 mužů na stavbě 4 sedadla 
a 3 mušle - splněno. [13] 

5.2 Přehled počtu pracovníků během výstavby 

Podrobný přehled počtu pracovníků ve špičce výstavby za dané měsíce či týdny je řešen 
v kapitole A8. Plán zajištění materiálových zdrojů pro potřebu nasazení strojů a pracovníků. 

V přehledu počtu pracovníků neuvažuji nadcházející 3b. fází, jelikož není znám její přesný 
začátek. ZS je koncipováno tak aby bylo možné sociálně správní objekty ZS kdykoliv navýšit 
o daný počet pracovníků, potřebných pro započetí finální fáze. Navíc se jedná pouze o dva 
objekty, tudíž pokud bude 3b. fáze navazovat podobně jako tato řešená na 2. fázi (obj. č. 26, 25, 
24) a to na jaře 2017 lze se na doplnění buněk připravit. 

5.2.1 THP pracovníci 

Vedení stavby 

1. 3. až max. 25. 3. 2016   - 2 pracovníci 
      - 1 x buňka C3L 02 (dále přesun pro TDI) 
25. 3. až konec etapy cca červen   - 4 pracovníci (1 žena) 
      - 1x dvojbuňka typ C3L 05 a C3L 07 
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Technický dozor investora (TDI) / investor samotný 

1. 3. až max. 25. 3. 2016   - 1 pracovník (návštěvy) 
      - pobyt u vedení stavby 
25. 3. až konec etapy cca červen   - 1 pracovník (návštěva investora +1 další) 
      - 1 x buňka C3L 02 

Vedoucí pracovníci dodavatelů stavebních prací 

1. 3. až max. 25. 3. 2016   - cca 1 až 2 pracovníci 
      - pobyt v buňkách řemesel (C3L) 
25. 3. až konec etapy cca červen   - cca 6 pracovníků 
      - 1 x buňka C3L 02 

5.2.2 Pracovníci - řemeslnné profese 

1. 3. až 25. 3. 2016   - max. 18 pracovníků + cca 15 pracovníků jako rezerva  
     předešlé etapy 

     - 3 x buňka C3L (dále jen přesunuty) 

25. 3. 2016 

 - do tohoto data bude zhotoven blok ZS-B s plnohodnotným blokem buněk dimenzovaný 
na týdenní a měsíční maxima pracovníků. Započítána je i rezerva pro pracovníky 
dokončovacích prací na předešlé fázi (pouze 3 objekty) výstavby cca 15 pracovníků. 

Duben až listopad 2016  

- min. počet je 62 a max. 84 pracovníků výstavby. V tomto období tedy bude dimenzováno 
pro 84 + 15 (rezerva) pracovníků. Celkem je tedy pro 99 pracovníků potřeba 123,75 m2 plochy. 
Navrhuji 8 buněk typu C3L o ploše 17,5 m2 (z toho 3 použitelné z provizorního ZS) o celkové 
kapacitě 112 pracovníků a tudíž volné rezervě 13 míst na maximum v měsíci říjnu. Obecně bude 
volná rezerva za toto období v průměru 24 pracovníků (průměrně na etapu 73 pracovníků).  

- na konci tohoto období výrazně klesá na 3 měsíce počet pracovníku. Rovněž 
se předpokládá dokončenost předchozí etapy, tudíž se neklade nárok na počet rezervních míst 
pro pracovníky této etapy. Ovšem z finančního hlediska výhodné ceny při dlouhodobém 
pronájmu a nákladu na odvoz a opětovný návoz buněk, nenavrhuji zmenšovat během výstavby 
kapacitu ZS vrácením buněk - více viz bod 7 této kapitoly. 

Prosinec 2016 až únor 2017 

- maximum je 49 pracovníků (již bez rezervy) a jak již bylo uvedeno, nenavrhuji zmenšování 
kapacit. V případě startu výstavby další etapy máme tak potřebné rezervy operativně 
připravené. 

Březen až duben 2017 

- při dokončovacích pracích dochází opětovně k enormnímu nárůstu pracovníků. Celkem 
se bude na stavbě nacházet v maximu v měsíci dubnu 104 pracovníku. Kapacitu máme pro 112 
pracovníku. 

Květen 2017 

- konec výstavby a předání objektů je naplánován na měsíc květen a červen. Dle časového 
plánu bude přítomno max. 60 pracovníků. 
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Likvidace ZS: 

Varianta A 

Pokud výstavba končí a z finančních či jiných důvodů nepokračuje výstavba finální 3b. fáze, 
lze na začátku května celkem 3 šatní buňky vrátit pronajímateli. Po finální dokončenosti pak 
na konci června vracíme veškeré zapůjčené buňky a kontejnery. 

Varianta B 

Pokud následuje další etapa výstavby, je nutné dle časového plánu této etapy navrhnout 
kapacity buněk a kontejnerů. Předpokladem je, že jelikož následující výstavba zahrnuje pouze 
2 objekty (i když obj. č. 18 náročný na provedení) mělo by ZS kapacitně vyhovovat nad míru 
i této závěrečné etapě. 

Varianta C 

Pokud již 3b. fáze začala a probíhá, je nutné případně navýšit dle potřeby kapacity 
jednotlivých šatních buněk (vedení a TDI uvažuji identické). 

6  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
Okolí ZS je dostatečně zasíťováno a připraveno na napojení ZS i stavby již z 1 fáze výstavby 

II. etapy, kdy byly prodlouženy páteřní sítě pod stávající asfaltovou komunikací a vytvořeny 
dočasné šachty na hranici komunikace pro budoucí napojení. 

K bloku buněk bude z dočasné šachty napojen a pitná voda a blok bude také z dočasné 
šachty napojen na splaškovou kanalizaci. Elektřina bude napojena z budoucí přípravy přípojky 
pro výstavbu objektu č. 18 3b. fáze. K jednotlivým stavebním objektům bytových domů budou 
před budoucí vchody instalovány stavební rozvaděče pitné vody (pro budoucí míchací centra, 
ošetřování betonu, potřeby pracovníků) a stavební rozvaděče el. energie. Obě tyto média 
napojena z přípojek. 

Provizorní zařízení staveniště bloku ZS-A v počátcích výstavby bude napojeno 
na elektrickou energii z rozvaděče učiliště. Rovněž zde bude možnost využití hygienických 
prostor. Objekt vrátnice bude po svém přesunutí do bloku ZS-B napojen na zdroj elektrické 
energie z rozvaděče na parkovišti OC Kaufland (zajištěno smlouvou o odběru energie). 

6.1 Zásobování staveniště el.energií 

Maximální zdánlivý příkon bude posouzen s ohledem na stavební špičku a současné použití 
více strojů najednou. Osvětlení staveniště je v celém rozsahu zajištěno VO OS Zelené město 
a případné osvětlení v měsících, kdy není pokryta celá směna denním světlem, zajistíme 
dodatečnými halogen svítidly. Dodatečné osvětlení bloku buněk bude pouze dvěma přídavnými 
reflektory umístěnými na střeše jedné z kanceláří a skladu. Toto osvětlení se bude zapínat 
jen v případě nutnosti, proto ho nezahrnuji do výpočtu. Zásobování je tedy řešeno pro: 

- případné montážní plochy, míchací centra, sila, svářecí agregáty, ruční nářadí, staveništní 
 jeřáby 

- osvětlení a vytápění správních, provozních a sociálních objektů ZS 

Maximální zdánlivý příkon [13] 

S =      [kVA] 

 S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
 K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
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β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 

 

Tabulka 1. Příkon stavebních strojů v nejnáročnější etapě výstavby [13] 

Stroj Příkon (kW) Ks ∑ kW 

Makita HW151 – vysokotlaký čistič 2,5 2 5 

GAMA 1550 – svářecí agregát 4,7 4 18,8 

Úhlová bruska 1,5 4 6,0 

Kontinuální míchačka 4,5 2 9,0 

Čerpadlo směsí 7,5 4 30 

Vrtací kladivo 0,7 4 2,8 

Dobíjecí port AKU baterií 1,0 4 4,0 

Ponorný vibrátor 2,0 4 8,0 

Věžový jeřáb 20 2 40,0 

Stavební výtah 1,3 4 5,2 

Řezačky kusového zdiva 0,8 2 1,6 

Celkem 130,4 kW 

Halogenová svítidla bloku ZS-B nejsou zahrnuta 

Tabulka 2. Příkon osvětlení staveniště [13] 

Druh objektu Příkon (kW) m2 ∑ kW 

Venkovní halogen dvou - svítidla 4ks 4 x 2x 0,5 - 4 

Vnitřní halogen svítidla - 4 objekty  4 x 4 x 0,5 - 8 

Osvětlení bloku buněk - - - 

Celkem 12 kW 

Plochu stavebních buněk beru v rámci rezervy zaokrouhlenou na 18 m2. 

Tabulka 3. Příkon zařízení staveniště [13] 

Druh objektu Příkon (kW) m2 ∑ kW 

Kancelář (vedení, TDI, subdodavatelé) 20 W/m2 2*18 + 2*18 1,44 

Kuchyňka 15 W/m2 1*18 0,27 

Stavební buňka - šatny 15 W/m2 8*18 2,16 

Sociální zařízení 10 W/m2 2*18 0,36 

Skladová buňka 3 W/m2 8*18 0,43 

Celkem 4,66 kW 

S = (1,1/0,65 * (0,7 * 130,4 + 1,0 * 12,0 + 0,8 * 4,66)  

S = 191,1 kVA 

Napojení stavebních objektových rozvaděčů bude z objektové přípojky NN. Tudíž případný 
příkon stavebních strojů 130,4 kW by se dělil mezi 4 objekty. Další rozvod el. energie 
po objektech výstavby prodlužovacími kabely. Napojení bloku buněk (rozvaděč buňkoviště) 
bude zajištěno staveništním rozvodem NN napojeným na přípravu přípojky NN pro objekt 
č. 18 3b. fáze. 
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VO OS Zelené město má ve správě pověřená společnost. Halogenová svítidla při 
venkovním i vnitřním svícení napojena na objektové rozvaděče a prodlužovací kabely. 

6.2 Zásobování staveniště vodou 

Zásobování vodou řeším dvojího druhu. Samostatné zásobování správních, provozních a 
hygienických buněk a následně dimenzování staveništního objektového rozvaděče vody pro 
stavební výrobu. 

Vteřinová spotřeba vody [13] 

Qn =       [l/s] 

Qn vteřinová spotřeba vody 
Pn spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

 

Tabulka 4. Vteřinové spotřeby vody hygienické potřeby [13] 

Hygienické potřeby celkem Pn Kn t Celkem 

Pracovníci celkem na fázi - bez sprchování (stavební špička 108 
pracovníků stavby + 11 THP, norma je na 1 osobu) => celkem cca. 120 
pracovníků 

35 2,7 12 0,263 

Sprchování (cca 2/3 pracovníků ve špičce) 45 2,7 12 0,225 

Celkem 0,488 l/s 

 

Tabulka 5. Vteřinové spotřeby vody technologie prací [13] 

Činnosti na 1 objekt (rozděleno do 1 směny) Pn Kn t Celkem 

Zprac. a ošetřování bet. směsi (cca 80 m3) 150 1,5 12 0,417 

Výr. malty a ošetřování zařízení (cca 3 m3) 200 1,5 12 0,021 

Celkem 0,438 l/s 

 

Tabulka 6. Vteřinová spotřeba vody – dimenzování [13] 

Dimenzování potrubí 

Qn 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 

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

Námi zvolená hodnota průměru potrubí pro hygienické potřeby: 25 mm 

Námi zvolená hodnota průměru potrubí pro stavební práce na 1 objektu: 25 mm 
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7  VYBUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
VČETNĚ JEHO ČASOVÉHO A EKONOMICKÉHO 
ZHODNOCENÍ 

Vybudování a likvidace, podoba ZS během etap, časové údaje a obsazenost během etap 
již byly rozebrány výše v bodech č. 3. Jednotlivé etapy zařízení staveniště, č. 4. Objekty zařízení 
staveniště a č. 5. Předpokládaný počet pracovníků. 

Ekonomické zhodnocení bude provedeno rozpočtem zařízení staveniště, rozpočtem 
věžových jeřábů a hodnocením výhodnosti dlouhodobého pronájmu šatních buněk oproti 
operativnímu vracení a zapůjčení. 

7.1 Rozpočet zařízení staveniště 

Výstupem tohoto hodnocení je dokument rozpočtu zařízení staveniště, který je součástí 
přílohy B5.2 Kalkulace prvků zařízení staveniště 

7.2 Rozpočet věžového jeřábu Sáez cranes TL 555 5T 

Rozpočet montáže, užívání a demontáže věžového jeřábu byl konzultován s firmou 
Craneservice, s.r.o., která je jednak výhradním dealerem těchto jeřábů v České republice 
a jednak byla ochotna sdílet potřebná data. Níže vypracovaný rozpočet zahrnuje veškeré 
potřebné náklady k montáži, demontáži a provozu věžového jeřábu na staveništi. 

Pozn: Jeřáby máme dvou výšek, kdy jeřáb mezi objekty č. 21 a 20 je o 5,9 metrů vyšší. Tento 
díl je součástí dodávky, ale cena za oba jeřáby byla stanovena jednotná.  

Tabulka 7. Kalkulace nákladů na provoz staveništního věžového jeřábu [19] 

Věžový jeřáb: Sáez cranes TL 555 5T 

Projekt založení 5 500 Kč 

Doprava jeřábu na stavbu 35 000 Kč 

Montáž jeřábu 55 000 Kč 

Autojeřáb pro montáž 50t 45 000 Kč 

Revize EZ, ZZ 4 500 Kč 

Demontáž jeřábu 55 000 Kč 

Autojeřáb pro demontáž 50 t 45 000 Kč 

Doprava zpět 35 000 Kč 

Nájem včetně servisu 35 000 Kč / měsíc 

Práce jeřábníka 190 Kč/hod 

 
Dní pronájmu 201 dní 

Pracovní směna / počet pracovních dní za pronájem 12 hod / 173 dní 

Skutečná využitelnost obsluhy jeřábu na pracovní dny = 85% 148 dní  

Počet jeřábů na stavbě 2 kusy 

Cena za 1 věžový jeřáb montáž, doprava a údržba 280 000 Kč 

Cena za 1 věžový jeřáb pronájem / mzdy 245 000 Kč/ 337 440 Kč 

Celková cena za oba jeřáby  1 724 880 Kč 
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7.3 Hodnocení dlouhodobého pronájmu obytných kontejnerů vůči jejich 
operativnímu vracení  

Výstupem tohoto hodnocení je porovnávací kalkulace variant, která je součástí přílohy 
B5.2 Kalkulace prvků zařízení staveniště 

V programu MS Excel bylo vytvořeno rychlé finanční porovnání situace, kdy nám v období 
sníženého počtu pracovníků na stavbě vzniká možnost vrácení celkem 4 buněk ZS zpět 
pronajímateli a to na dobu 3 měsíců. Oproti tomu stojí výhodnější cena při dlouhodobém 
pronájmu.  

V naší situaci při celkové době výstavby 16 měsíců vychází výhodněji ponechání si buněk na 
stavbě. Navíc tím ušetříme organizační a administrativní činnost. Cenová úspora varianty 
ponechání si buněk na stavbě je 9 600 Kč. 

Ceny byly konzultovány s firmou KOMA-rent, s.r.o., tudíž se zakládají na skutečně reálných 
cenových datech 

8  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

8.1 Předpisy a vyhlášky BOZP 

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

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

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

Před zahájením jakékoliv stavební činnosti musí být dotyční pracovníci proškoleni 
tzn. seznámeni s předpisy BOZP a se všemi možnými riziky, které mohou při dané činnosti 
nastat. Každý pracovník toto stvrdí svým podpisem do protokolu o školení nebo do knihy 
o školení BOZP na stavbě. [14] 

8.2 Vybrané požadavky z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

8.2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné 
ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní 
a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., 
bodu 2. k tomuto nařízení. 
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c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

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

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 

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

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; I požadavky] 

Opatření na stavbě 

Bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Stavba bude opatřena viditelným 
a rozpoznatelným dopravním značením, informačními tabulemi a zákazy pro vchod a vjezd 
na staveniště. Bude vybudováno oplocení staveniště. Osvětlení bude zabezpečeno stávajícím 
veřejným osvětlením kolem asfaltové komunikace, v případě potřeby halogenovými svítidly. 
Případné náhlé překážky na areálové komunikaci (materiál, stroje) budou ohraničeny plastovým 
zahrazovacím stojanem a signalizační PE páskou 80 mm. Stávající asfaltová vozovka bude 
udržovaná v čistotě. Veškeré pracovní plochy budou čisté a osvětlené. Pohyb pracovníků 
a strojů po staveništi bude splňovat veškeré bezpečnostní nařízení a opatření. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
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odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen 
a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 
pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; II požadavky] 

Opatření na stavbě 

Staveništní objektové rozvaděče jsou napojeny z příprav pro přípojky jednotlivých objektů. 
Rozvadeče jsou řádně označeny, je zabráněno jejich kontaktu s vodou, jsou uzemněny, jsou 
na nich pravidelně prováděny revize. Všichni pracovníci jsou v rámci školení BOZP seznámeni 
s polohou a obsluhou rozvaděčů a hlavního vypínače. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky 
na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, 
aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu 
pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; III požadavky] 

Opatření na stavbě 

Při působení větru větším jak 8 m/s musí být práce na lešení a práce s přesuny břemen 
pomocí věžového jeřábu přerušeny. To platí rovněž při snížené viditelnosti a dešti. Pracovníci 
se při nepřízni počasí (silný vítr, námraza, silný déšť, nízké teploty) schovají ve stavební buňce 
pro ně určené. Ve všech buňkách, které jsou určeny ke zdržování osob (pracovníci, 
stavbyvedoucí, mistr, koordinátor expedice) jsou na viditelném místě umístěny lékárničky. 
Všichni pracovníci stavby jsou seznámeni s polohou těchto lékárniček, tak aby ji v případě 
zranění mohli neprodleně vyhledat a použít k ošetření. 

9  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
Ochrana životního prostředí je upravena několika zákony, jejichž respektování je základní 

myšlenkou ekologické výstavby. Níže jsou uvedena, dle jednotlivých zákonů, účinná opatření 
k jejich dodržování. 

9.1 Zákony na ochranu životního prostředí 

Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Staveniště se nachází v sousedství obydlené a vzdělávací zóny a v těsné blízkosti obydlené 
zóny. Z tohoto důvodu je nutné v rámci možností dodavatele stavby a technologií eliminovat 
hladinu nadměrného hluku. [15] 

- Součástí diplomové práce je hluková studie výstavby II. etapy, 3a. fáze. 

- Pracovní doba je striktně stanovena od 7:00 do 19:00, zákaz nočních prací. 

- Pracovní dny jsou určeny: pondělí až sobota, neděle zůstává nepracovní s výjimkou 
 dne 6. 3. 2016 - záporové pažení 

- O státních svátcích jsou veškeré práce na stavbě zakázány.    

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Je nutná ochrana ovzduší před nadměrným množstvím poletujících prachových částic 
z výstavby, před škodlivými výfukovými plyny stavebních strojů a před šířením drobného 
stavebního odpadu a částeček materiálů vzduchem (piliny, zbroušený izolant apod.). [16] 

- Staveništní komunikace budou v případě zvýšené prašnosti kropeny vodou. 

- Areálová asfaltová komunikace bude udržována v čistotě, taky aby při jejím pojíždění 
nedocházelo k vytváření prašného prostředí. 

- Bude dbáno na úklid dílčích pracovišť, jakož i celého staveniště, aby se zabránilo víření 
prachu a drobného staveništního odpadu. 
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- Snaha o používání modernizovaného vozového a strojního parku. 

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 

Hlavní snahou je zabránit znečištěním podzemních vod průsakem škodlivých látek z území 
staveniště. Je proto potřeba dodržovat přísné bezpečností zásady. [17] 

- Jestliže hrozí únik provozních kapalin z jakéhokoliv stroje je potřeba pod tyto stoje umístit 
neprodyšné nádoby pro jejich zachycení        

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Hlavní snahou je zabránit znečištěním půdy zejména úmyslným včleňováním zbytkových 
a ztrátových materiálů do zeminy (kontaminace, pozdější zahrnutí či zásypy apod.). [18] 

- Veškerý stavební odpad bude třízen a uskladňován do připravených nádob a kontejnerů. 
Prostředí staveniště musí zůstat čisté. Platí zákaz pohazování stavebního odpadu a zbytkových 
materiálů na terén staveniště. 

9.2 Odpadové hospodářství stavby 

Při realizaci budou v místě stavby vznikat určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpad se bude třídit. V žádném případě se nebude na stavbě pálit nebo jiným 
způsobem protizákonně likvidovat. Veškerý odpad bude ukládán na veřejných skládkách 
a o všech těchto akcích bude vedena dokumentace. [10] 

Zatřídění odpadů vznikajících za celou dobu výstavby řešených objektů podle katalogu 
odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb. 

15 01 01   Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02   Plastové obaly 
15 01 10   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito   

       látkami znečištěné 
17 01 01   Beton 
17 02 01   Dřevo 
17 02 02   Sklo 
17 02 03   Plasty 
17 04 05   Železo a ocel 
17 04 07   Směsné kovy 
17 06 04   Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

Pro účely třídění odpadu budou na stavbě dle výkresu situace ZS instalovány staveništní 
odpadové kontejnery. 

9.3 Vliv stavby na bezprostřední okolí výstavby 

Kromě již zmíněného vlivu na okolí staveniště a to zejména možným vznikem zvýšené 
hlukové hladiny ze stavební výroby se jedná o omezení života a pohybu rezidentů již obydlené 
II. etapy, 1. fáze OS Zelené město. 

Platí proto tato nařízení: 

- Asfaltová komunikace OS Zelené město II. etapa musí zůstat průjezdná pro potřeby 
rezidentů 1. fáze a to minimálně v jednom jízdním pruhu. 

- Výše zmíněná asfaltová komunikace se musí udržovat v bezvadném technickém stavu, 
a jestliže vzniknou jakékoliv překážky na této komunikaci, je potřeba je dostatečným způsobem 
označit a informovat o nich rezidenty pomocí správce OS Zelené město II. etapa. 
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- Výše zmíněná komunikace se musí udržovat v čistotě. 

- Pěší chodníky se udržují průchozí a v bezvadném technickém stavu. V případě narušení 
průchodnosti či snížení kvality těchto pěších tras, je povinna stavba omezení dostatečným 
způsobem označit nebo vyhradit pěší cestu náhradní. O těchto skutečnostech opět informovat 
správce OS Zelené město II. etapa. 
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1  STROJE PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE 

1.1 Vrtací souprava Bauer BG 15H 

Účel a technické parametry: 

Vrtací souprava bude využita při provádění záporového pažení na jižní straně dotčených 
objektů a následně při hloubení pilotových základů těchto objektů. Použití na obě dvě fáze je 
díky možnosti výměny vrtacího nástroje s ocelovou výpažnicí za CFA vrtací šnek. 

Tabulka 8. Technické parametry Bauer BG 15H [1] 

Pracovní výška 18 m 

Krouticí moment 151 kNm  

Výkon motoru 153 kW  

Max. průměr vrtu (bez / s výpažnicí) 1 500 / 1 200 mm 

Max. hloubka vrtu 42 m (dle délky nástavce) 

Délka vrtací soupravy 4 710 m 

Šířka (přepravní / pracovní/ pásů) 3 000 / 4 000 / 600 mm 

Pracovní hmotnost 49 500 kg  

Maximální stoupání (dopředu / dozadu / boční) 15° / 5° / ± 5° 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa 80 dB / 112 dB 

 
Obrázek 37. Bauer BG 15H [1] 

Dimenzování: 

Záporové pažení - 1 stroj, pilové základy - 2 stroje 

Časové využití: 

1. až 3. týden výstavby, záporové pažení + pilotové základy 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Vrtací souprava je majetkem subdodavatele zemních prací. Na staveniště bude dopravena 
soupravou tahače a podvalníku na přepravu stavebních strojů. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže. 



A6.    NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

145 

Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení 

BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s platnými průkazy. V zakázaném prostoru 
stroje se nesmí mimo obsluhy nikdo vyskytovat. Při dopravě stroje na staveniště bude mít 
souprava zapnutou světelnou bezpečnostní signalizaci (oranžové světlo) a stroj bude dostatečně 
zabezpečen proti posunu na podvalníku. 

1.2 Vrtací souprava Klemm KR 704-1E 

Účel a technické parametry: 

Tato vrtací souprava bude využita při provádění záporového pažení na jižní straně dotčených 
objektů. Bude provádět vrtání a osazování pramencových horninových kotev pro převázky 
záporového pažení. 

Tabulka 9. Technické parametry Klemm KR 704-1E [2] 

Výkon motoru 45 kW  

Krouticí moment 13 kNm  

Pracovní hmotnost 5 t  

Kompresorové zařízení - max. provozní tlak 250 bar 

Max. průměr vývrtu vrták / DTH 254 mm / 356 mm 

Min. šířka pro průjezd 750 mm 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 99 dB 

 
Obrázek 38. Klemm KR 704-1E [2] 

Dimenzování: 

Záporové pažení a převázky - 1 stroj 

Časové využití: 

2. týden výstavby, záporové pažení - převázky 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Vrtací souprava je majetkem subdodavatele zemních prací. Na staveniště bude dopraven 
díky svým rozměrům na ložné ploše nákladního automobilu s hydraulickou rukou a pomocí této 
složen na staveništi, po kterém se již pohybuje samostatně. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže nebo kanystru. Při vrtání je nutné zajistit napojení vody 
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ze staveništních rozvodů. Při injektáži bude souprava napojena na injektážní mísicí systém 
Miniflex E v součinnosti s kompresorem. 

Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení. 

BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s platnými průkazy. V zakázaném prostoru 
stroje se nesmí mimo obsluhy nikdo vyskytovat. Při přepravě na ložné ploše nákladního 
automobilu přikurtovat stroj proti pohybu. 

1.3 Injektážní systém Unigrout Miniflex E 

Účel a technické parametry: 

Injektážní systém Miniflex E bude využit při provádění záporového pažení a to pro 
injektážní práce při zřizování horninových kotev. 

Tabulka 10. Technické parametry Unigrout Miniflex E [3] 

Rozměry š / v / d 1500 / 1500 / 1070 mm 

Hmotnost 916 kg 

Průměr injektážního potrubí 80 mm 

Min/max provozní tlak 2-10/8-190 bar 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 80 dB 

 
Obrázek 39. Unigrout Miniflex E [3] 

Dimenzování: 

Injektážní systém je schopen zabezpečit 55 l injektážní směsi za 1 min. Pro injektáž 
horninových kotev plně dostačující kapacita. Záporové pažení - 1 stroj. 

Časové využití: 

2. týden výstavby, záporové pažení - převázky 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Injektážní systém je majetkem subdodavatele zemních prací. Na staveniště bude dopraven 
díky svým rozměrům a hmotnosti užitkovým vozem Iveco. Vykládán a nakládán může být díky 
konstrukci vysokozdvižným vozíkem nebo lépe na stavbě a v terénu vykládán a následně 
přemisťován UNC s paletizačními vidlemi. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní elektromotor a je nutné ho tedy napojit na staveništní rozvaděč. Při jeho 
používání je nutné zajistit napojení vody ze staveništních rozvodů a doplňování injektážní suché 
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směsi do násypky. Při injektáži bude souprava napojena na vrtací soupravu Klemm KR 704-1E 
v součinnosti s kompresorem. 

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 

BOZP: 

Stroj může obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Zákaz manipulace 
se systémem hadicových rozvodů stlačeného vzduchu. Zvýšená pozornost při vsypávání 
suchách směsí do násypky. Při přepravě užitkovým vozem zajistit přikurtování stroje k podlaze 
dopravního prostředku. 

1.4 Mobilní vzduchový kompresor XAS 47 Kd 

Účel a technické parametry: 

Mobilní vzduchový kompresor XAS 47 Kd bude využit při provádění záporového pažení a 
to pro injektážní práce při zřizování horninových kotev. 

Tabulka 11. Technické parametry kompresoru XAS 47 Kd [4] 

Množství dodávaného vzduchu 41,7 l/s 

Provozní tlak (max. efektivní) 7 (8) barů 

Motor KUBOTA D1105 Diesel (motorová nafta)  - 19,4 kW 

Rozměry stroje d / š / v 2746 / 1328 / 1280 mm  

Provozní hmotnost 573 kg 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa 70 dB / 98 dB 

 Obrázek 40. Unigrout Miniflex E [3] 

Dimenzování: 

Záporové pažení - 1 stroj 

Časové využití: 

2. týden výstavby, záporové pažení - převázky 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Mobilní kompresor je majetkem subdodavatele zemních prací. Na staveniště bude dopraven 
jako tažné zařízení za užitkovým, osobním vozem (možnost úpravy ojnice). 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže nebo kanystru. 

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 
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BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Stroj musí mít při přepravě 
zapnutou (funkční) světelnou signalizaci (světlomety, měrové ukazatele). 

1.5 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 

Účel a technické parametry: 

Rypadlo-nakladač bude využit při provádění - zařízení staveniště, záporového pažení, 
zemních prací, pilotových základů, inženýrských sítí, drenážního systému, gabionového 
opěrného zdiva, zásypů spodní stavby. 

Tabulka 12. Technické parametry Caterpillar 432F [5] 

Výkon motoru 74,5 kW 

Objem lopaty nakladače 1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,29 m3 

Max. hloubkový dosah 5,6 m 

Provozní hmotnost 8,9 - 10,7 t 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa 70 dB / 103 dB 

 
Obrázek 41. Caterpillar 432F [5] 

Dimenzování: 

Celou výstavbu - 1 stroj 

Časové využití: 

Je majetkem generálního dodavatele stavby a bude přítomen po celou dobu výstavby na výše 
zmíněné etapy výstavby a dále na pomocné práce. 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Na staveniště se stroj dopraví pomocí soupravy tahače a podvalníku pro dopravu stavebních 
strojů, případně po vlastní ose bude-li to nutné. 
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Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže. 

Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení 

BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s platnými průkazy. V zakázaném prostoru 
stroje se nesmí mimo obsluhy nikdo vyskytovat. Vždy na začátku každého pracovního úkonu 
(nastartování motoru a započetí práce) je strojník povinen ostatní upozornit zvukovou 
signalizací. Při přejezdech stroje a při jeho používání bude rozsvícena bezpečnostní signalizace. 
Opravy na vozidle provádí pouze povolaná osoba. 

1.6 Smykový nakladač Locust L 903 SPEED+ 

Účel a technické parametry: 

Smykový nakladač bude využíván po celou dobu výstavby. Hlavní náplní budou různé 
činnosti při zemních pracích spolu s prováděním záporového pažení a zásypy spodní stavby. 
Používán bude i na manipulaci s materiálem (nástroj paletizační vidle), přepravu sypkých hmot 
(písek, štěrk apod.), zřízení a demontáž zařízení staveniště (zejména rozprostírání směsného 
recyklátu) a k dalším pomocným pracím na stavbě. 

Tabulka 13. Technické parametry Locust L 903 SPEED+ [8] 

Výška nakladače 2 060 mm 

Délka / šířka nakladače s lopatou 3 385 / 1880 mm 

Nosnost 900 kg 

Provozní hmotnost 3 270 kg 

Max. rychlost 22 km/hod 

Motor Yanmar 4TNV98, diesel, 52 kW 

Navršený objem lopaty 0,43 m3 

Trhací síla, zdvihací síla 28 kN, 24 kN 

Maximální vysýpací výška 2 900 mm 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon 
L  

- dB / 101 dB 

 

Obrázek 42. Locust L 903 SPEED [8] 

Dimenzování: 

Celou výstavbu - 1 stroj 
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Časové využití: 

Je majetkem generálního dodavatele stavby a bude přítomen po celou dobu výstavby na výše 
zmíněné etapy výstavby a dále na pomocné práce. 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Na staveniště se stroj dopraví na nákladním automobilu s hydraulickou rukou, nebo na korbě 
kontejnerového automobilu Tatra T815 S3 - kontejner. 

 
Obrázek 43. Locust L 903 SPEED [8] 

Zdroj a odběr energie 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže. 

Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení 

BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s platnými průkazy. V zakázaném prostoru 
stroje se nesmí mimo obsluhy nikdo vyskytovat. Vždy na začátku každého pracovního úkonu 
(nastartování motoru a započetí práce) je strojník povinen ostatní upozornit zvukovou 
signalizací. Při přejezdech stroje a při jeho používání bude rozsvícena bezpečnostní signalizace. 
Opravy na vozidle provádí pouze povolaná osoba. 

1.7 Kolové dvouradlicové rypadlo Caterpillar M315D 

Účel a technické parametry: 

Rypadlo bude využito na výkop stavební jámy a při provádění zásypů spodní stavby. 
Opatřeno bude dvěma radlicemi a bude rozprostírat vysypávanou zeminu kolem dotčených 
objektů. 

Tabulka 14. Technické parametry Caterpillar M315D [9] 

Výkon motoru 101 kW 

Objem lopaty nakladače 0,38 - 1,26 m3 

Max. dosah 9,38 m 

Max. hloubkový dosah 6,09 m 

Provozní hmotnost 16,1 - 18,3 t 

Přepravní výška (6) 3 150 mm 

Přepravní délka (2) 8 480 mm 

Přepravní šířka 2 550 mm 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 102 dB 
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Obrázek 44. Caterpillar M315D [9] 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 1 kus. Má za úkol největší množství zemních prací zemní práce. 

Časové využití: 

2. týden výstavby, výkop stavební jámy 

39. až 42. týden výstavby, zásyp spodní stavby - manipulace se zeminou a její rozprostírání 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Rypadlo je majetkem subdodavatele zemních prací. Na staveniště bude dopraveno soupravou 
tahače a podvalníku na přepravu stavebních strojů. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže. 

Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení 

BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s platnými průkazy. V zakázaném prostoru 
stroje se nesmí mimo obsluhy nikdo vyskytovat. Vždy na začátku každého pracovního úkonu 
(nastartování motoru a započetí práce) je strojník povinen ostatní upozornit zvukovou 
signalizací. Při přejezdech stroje a při jeho používání bude rozsvícena bezpečnostní signalizace. 
Při dopravě stroje na staveniště bude mít souprava zapnutou světelnou bezpečnostní signalizaci 
(oranžové světlo) a bude dostatečně zamezeno posunu stroje na podvalníku. Opravy na vozidle 
provádí pouze povolaná osoba. 

1.8 Kolový dumper Terex TA5S 

Účel a technické parametry: 

Dumper je určen k navážce zeminy či praného kačírku při zásypech spodní stavby objektů. 
Má za úkol navážku do stísněných a hůře přístupných prostor kolem dotčených objektů. 

Tabulka 15. Technické parametry dumper Terex TA5S [10] 

Celková šířka / výška / délka 2 168 / 4 569 / 1 732 mm 

Max. užitečné zatížení 5 t 

Pohotovostní hmotnost 4,24 t 
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Objem korby max. naložení 2,973 m3 

Sklápěcí typ Otočný sklápěč 

Motor Deutz TCD 3.6L4 - 62,5 kW 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa 81 dB / 101 dB 

 
Obrázek 45. Dumper Terex TA5S [11] 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 1 kus.  

Časové využití: 

39. až 42. týden výstavby, zásyp spodní stavby a drenážní systém - násyp zeminy a kačírku. 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Dumper je majetkem subdodavatele zemních prací. Na staveniště bude dopraven soupravou 
tahače a podvalníku na přepravu stavebních strojů. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže. 

Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení 

BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s platnými průkazy. V zakázaném prostoru 
stroje se nesmí mimo obsluhy nikdo vyskytovat. Vždy na začátku každého pracovního úkonu 
(nastartování motoru a započetí práce) je strojník povinen ostatní upozornit zvukovou 
signalizací. Při přejezdech stroje a při jeho používání bude rozsvícena bezpečnostní signalizace. 
Při dopravě stroje na staveniště bude mít souprava zapnutou světelnou bezpečnostní signalizaci 
(oranžové světlo) a bude dostatečně zamezeno posunu stroje na podvalníku. Opravy na vozidle 
provádí pouze povolaná osoba. 

1.9 Tahačový vibrační válec AMMANN ASC 110 

Účel a technické parametry: 

Tahačový vibrační válec bude využíván k hutnění základové spáry před betonáží 
podkladního betonu a k hutnění zásypů spodní stavby. Využit bude rovněž na zařízení 
staveniště při hutněné staveništních komunikací, včetně parkoviště ze směsného recyklátu. 
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Tabulka 16. Technické parametry AMMANN ASC 110 [12] 

Výška / délka/ šířka stroje 3 030 / 5 686 / 2 436 mm 

Provozní hmotnost 11 495 kg 

Pracovní šíře válce 2 200 mm 

Odstředivá síla 277 / 206 kN 

Frekvence 32 / 35 Hz 

Motor Cummins QSB4.5-C160 Tier3 - 119 kW 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 107 dB 

 
Obrázek 46. Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 110 [13] 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 1 kus.  

Časové využití: 

1. až max. 5. týden výstavby, zařízení staveniště (časová rezerva ZS je až do 25. 3. 2016) 

2. týden výstavby, zemní práce - úprava zemní pláně před betonáží podkladního betonu 

39. až 42. týden výstavby, hutnění zásypů spodní stavby 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj je majetkem subdodavatele zemních prací a na stavbu bude dopraven soupravou tahače 
s podvalníkem na dopravu stavebních strojů. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže. 

Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení 

BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s platnými průkazy. V zakázaném prostoru 
stroje se nesmí mimo obsluhy nikdo vyskytovat. Vždy na začátku každého pracovního úkonu 
(nastartování motoru a započetí práce) je strojník povinen ostatní upozornit zvukovou 
signalizací. Při přejezdech stroje a při jeho používání bude rozsvícena bezpečnostní signalizace. 
Opravy na vozidle provádí pouze povolaná osoba. 
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1.10 Příkopový vibrační válec Rammax 1575 CI 

Účel a technické parametry: 

Příkopový vibrační válec bude využíván k hutnění základové spáry před betonáží 
podkladního betonu a k hutnění zásypů spodní stavby. Využit bude rovněž na zařízení 
staveniště při hutněné staveništních komunikací, včetně parkoviště ze směsného recyklátu. 
Ve všech případech použití je určen k hutnění kolem konstrukcí, které nechceme procesem 
hutnění poškodit, a dále ve stísněných a úzkých prostorech. 

Tabulka 17. Technické parametry AMMANN ASC 110 [14] 

Provozní hmotnost 1 400 / 1450 kg 

Pracovní šíře válce 640 / 850 mm 

Odstředivá síla 75 / 48 kN 

Frekvence, motor 41 Hz, Yanmar diesel - 15,1 kW 

Ovládání oz. CI - kabelové a infračervené dálkové ovládání 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 92 dB 

 
Obrázek 47. Příkopový vibrační válec Rammax 1575 CI [14] 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 1 kus 

Časové využití: 

1. až max. 5. týden výstavby, zařízení staveniště (časová rezerva ZS je až do 25. 3. 2016) 

2. týden výstavby, zemní práce - úprava zemní pláně před betonáží podkladního betonu 

39. až 42. týden výstavby, hutnění zásypů spodní stavby 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj je majetkem subdodavatele zemních prací a na stavbu bude dopraven užitkovým 
vozidlem nebo na dvounápravovém vozíku připojeným za automobilem. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže nebo kanystru. 

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 

BOZP: 

Stroj může ovládat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Opravy na vozidle provádí 
pouze povolaná osoba. Při přepravě je nutné stroj dostatečně zabezpečit proti posunu 
např. přikurtováním. 
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2  STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 

2.1 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 

Účel a technické parametry: 

Autodomíchávač bude používán k veškeré dopravě betonu na staveniště. Jedná se o procesy 
provádění záporového pažení, betonáže pilotových základů, betonáže podkladních a ochranných 
betonových vrstev, základové desky, spodní stavby, ŽB monolitického skeletu jako kompletní 
konstrukce. 

Tabulka 18. Technické parametry Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C [15] 

Jmenovitý / geometrický objem 10 m3 / 17 040 l 

Vodorys 11 400 l 

Stupeň plnění a sklon bubnu 58,7 %, 11,2 ° 

Otáčky bubnu 14 U / min 

Hmotnost nástavby 3 990 kg 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 70 dB 

Dimenzování: 

Objem bubnu autodomíchávače je 10 m3. Pro betonáže budou většinou nasazeny větší počty 
autodomíchávačů. Jedná se zejména o etapu betonáže skeletové konstrukce, která je z tohoto 
hlediska podrobně popsána v kapitole A9. Technologický předpis pro provádění nosné 
monolitické konstrukce. 

Časové využití: 

1. až 3. týden výstavby, záporové pažení a pilové základy 

5. až 7. týden výstavby, betonáže podkladního betonu a základové desky 

5. až 28. týden výstavby, betonáž ŽB monolitického skeletu 

 

Obrázek 48. Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C [15] 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj je majetkem dodavatele betonové směsi. Stavba se od betonárky Cemix nachází 
v dojezdové vzdálenosti cca 4,5 km. Je účtován poplatek za dopravu betonové směsi, který 
se rovná při cestě tam i zpět do 10 km částce 165 Kč/ m3 bez DPH. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu. 
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Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C, průkaz strojníka obsluhy, školení  

Tabulka 19. Technické parametry bubnu Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C [15] 

A - Průměr bubnu 2 300 mm 

B - Výška násypky 2 532 mm 

C - Průjezdná výška 2 592 mm 

D - Výsypná výška 1 147 mm 

 

Obrázek 49. Objem bubnu autodomíchávače Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C [15] 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

2.2 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 X a S 43 SX  

Účel a technické parametry: 

Autočerpadlo betonu bude používáno k vybrané dopravě betonu z autodomíchávače 
do konstrukcí stavby. Jedná se o procesy betonáže pilotových základů, betonáže podkladních 
a ochranných betonových vrstev, základové desky, spodní stavby, ŽB monolitického skeletu 
jako kompletní konstrukce. 

Tabulka 20. Technické parametry SCHWING S 36 X [16] 

Typy: S 36 X S 43 SX 

Podvozek Mercedes Benz Mercedes Benz 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 79 dB - dB / 79 dB 

Výložník 

Vertikální / horizontální dosah 35,2 m / 31,3 m 42,3 m / 38,1 m 

Počet ramen 4 5 

Dopravní potrubí DN 125 DN 125 

Délka koncové hadice 4 m 4 m 

Pracovní rádius otoče 2 x 370° 2 x 370° 

Zapatkování podpěr - přední / zadní 6,21 m / 5,70 m 8,30 m / 8,30 m 

S 36 X - Čerpací jednotka P 2020 S 43 SX - Čerpací jednotka P 2023 

Pohon 320 l/min Pohon 450 l/min 

Dopravní válec 200 x 2 000 mm Dopravní válec 230 x 2 000 mm 

Hydraulický válec 120 / 80 mm Hydraulický válec 110 / 75 mm 

Počet zdvihů 24 min -1 Počet zdvihů 23 min -1 

Dopravované množství 90 m3/h Dopravované množství 130 m3/h 

Max. tlak betonu 108 bar Max. tlak betonu 85 bar 
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Obrázek 50. SCHWING S 36 X [16] 

 
Obrázek 51. SCHWING S 43 SX [16] 

Dimenzování: 

Šířky zapatkování respektují omezený pruh staveništního prostoru, kde může autočerpadlo 
provádět jednotlivé technologické etapy. Čerpadlo S 36 X Slouží pro betonáže spodní stavby 
a skeletové konstrukce 1. NP. Od 2. NP je nahrazen větším autočerpadlem S 43 X, které 
od 4. NP bude nahrazeno na SNK badií a bude betonovat pouze stropní konstrukce. Počítáme 
2 stroje od každého typu. Vždy 1 kus na dvojici objektu. Pracovní dosahy čerpadel jsou součástí 
výkresové přílohy C6.2 Pracovní rozsahy autočerpadel betonové směsi 

Časové využití: 

S 36 X 2. až 3. týden výstavby, pilové základy 

  5. až 7. týden výstavby, betonáže podkladního betonu a základové desky 

  7. až 14. týden výstavby, betonáže 1. PP a 1. NP 

S 43 SX 15. až 28. týden výstavby, betonáže 2. NP až 7. NP + střecha 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroje jsou majetkem dodavatele betonové směsi a budou tudíž pronajaty (obdobně 
jako autodomíchávač, kde budeme platit za ujeté kilometry). Stavba se od betonárky Cemix 
nachází v dojezdové vzdálenosti cca 4,5 km. Je účtován poplatek za dopravu a přistavení 
autočerpadla 2 500 Kč bez DPH. Dále pak cena za 1 hodinu pronájmu čerpadla (od příjezdu 
po odjezd ze stavby) 2 260 Kč/hod bez DPH. Přečerpaná betonová směs se účtuje sazbou 15 Kč 
bez DPH za každý m3 této směsi. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C, průkaz strojníka obsluhy, školení  
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  Obrázek 52. Pracovní rozsah SCHWING S 36 X (vlevo); S 43 SX (vpravo) [16] 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

2.3 Pístové čerpadlo betonové směsi Putzmeister P 718 TD 

Účel a technické parametry: 

Čerpadlo bude využito k dopravě betonové směsi do pilotových základů záporového pažení 
a to z důvodu špatného přístupu klasického autočerpadla a čekacích lhůt na jednotlivé dílčí 
čerpání směsi. 

Tabulka 21. Technické parametry Putzmeister P 718 TD [7] 

Pístové čerpadlo Pístové čerpadlo 2- válcové hydr. poháněné 

Dopravní výkon 17,4 m3/h 

Pohon 3 - válcový diesel motor Deutz 34,5 kW 

Rozměry (d / š / v ) 4 500 / 1 600 / 1 750 mm 

Max. zrno kameniva/ max. dosah  32 mm / 70 m 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 98 dB 

 
Obrázek 53. Putzmeister P 718 TD [7] 
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Dimenzování: 

Společně s autodomíchávačem bude přivezeno 1 pístové čerpadlo. 

Časové využití: 

1. týden výstavby, záporové pažení 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Bude pronajato spolu s autodomíchávačem. Jako tažené vozidlo dopraveno za užitkovým 
automobilem. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Motorová 
nafta bude doplňována z mobilní nádrže nebo kanystru. 

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

2.4 Badie na beton - typ 1016H.12 s plošinou 

Účel a technické parametry: 

Badie bude využita při betonáži, kdy již není zajištěn dosah autočerpadla, nebo tam 
kde to není technologicky možné. Jedná se o betonáže SNK od 4. NP až do 7. NP nosné 
ŽB skeletové konstrukce. Využita bude i v případě poruchy nebo komplikace s autočerpadlem. 

Tabulka 22. Technické parametry Badie typ 1016H.12 s plošinou [17] 

Objem 1 000 l betonové směsi 

Výška 1 690 mm 

Nosnost 2 400 kg + vlastní hmotnost 

Hmotnost 610 kg 

Vypouštěcí hadice DN 200, l = 2 m 

 
Obrázek 54. Badie typ 1016H.12 s plošinou [17] 

Dimenzování: 

1 kus na dvojici objektu, tzn. 2 kusy celkem 
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Časové využití: 

5. až 28. týden výstavby, betonáž ŽB monolitického skeletu, v případě nutného použití 
dobetonávek při poruše nebo jakékoliv komplikaci autočerpadla navrhuji od betonáží SNK 
v 1. PP mít badie na stavbě 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Badie je majetkem dodavatele ŽB konstrukcí a na stavbu bude dopravena pomocí 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Na staveništi je přemísťován zásadně věžovým 
jeřábem. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj nevyžaduje žádné provozní energie. Přemísťován je věžovým jeřábem. K údržbě badie 
je nutno zajistit přívod vody - zajištěno objektovými rozvaděči.  

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Tato je pak 
při práci jištěna pomocí úvazků, aby byla zabezpečena proti pádu z výšky. 

2.5 Víceúčelová hladička betonů Schwamborn  

Účel a technické parametry: 

Stroj určený pro vyhlazení povrchu základové desky. 

Tabulka 23. Technické parametry hladička betonů Schwamborn [6] 

Výkon 4 kW 

Otáčky 0 - 180 n/min 

Kroutící moment 212 Nm 

Hmotnost 75 kg 

Vodící tyč 1 600 mm 

 

Obrázek 55. hladička betonů Schwamborn [6] 

Dimenzování: 

2 kus na dvojici objektu, tzn. 4 kusy celkem 

Časové využití: 

7. týden výstavby, vyhlazení základové desky 
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Dodavatel a doprava na staveniště: 

Hladička je majetkem dodavatele ŽB konstrukcí a na stavbu bude dopravena pomocí 
užitkového automobilu. Na staveništi je přemísťována na rudlu či pomocí UNC smykového 
nakladače. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní spalovací motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Benzín bude 
doplňován z mobilní nádrže nebo kanystru. 

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

3  STROJE PRO ETAPU ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, OMÍTEK A 
HRUBÝCH PODLAH 

3.1 Silo sklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 

Účel a technické parametry: 

Silo sklápěč bude určen k navezení zásobníkových sil na staveniště pro etapu zděných 
konstrukcí, omítek a hrubých podlahových konstrukcí. 

Tabulka 24. Technické parametry Scania P420 CB 8x4 HHZ [18] 

Zdvihový objem 11 700 cm3 

Max. výkon 309 kW 

Max. točivý moment 2 100 Nm 

Max. výkon odlehčovací výfukové práce 218 kW 

Max. technické zatížení 43 t 

 

Obrázek 56. Scania P420 CB 8x4 HHZ [19] 

Dimenzování: 

Před zahájením prací bude zahájen návoz jednotlivých druhů (plnění) sil - postupně jedním 
dopravním prostředkem všechny sila. 

Časové využití: 

20. až 28. týden výstavby, potřeba návozu při etapách zdění 
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35. až 38. týden výstavby, potřeba návozu při etapách omítání 

39. až 45. týden výstavby, potřeba návozu při etapách hrubých podlah 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj je majetkem dodavatele zásobníkových sil a směsí v nich. Stavba se od provozovny 
Baumit Praha 9 - Čakovice nachází v dojezdové vzdálenosti cca 10 km. Doprava po vlastní ose. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C, průkaz strojníka obsluhy, školení  

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

3.2 Vodorovná kontinuální míchačka LOTUS XL 

Účel a technické parametry: 

Vodorovná kontinuální míchačka bude připevněna k silu a bude sloužit k míchání zdící a 
omítkové malty nebo betonového potěru a následně budou tyto směsi pomocí čerpadla 
(viz níže) dopraveny na místo určení. 

Tabulka 25. Technické parametry Kontinuální míchačka LOTUS XL [20] 

Rozměry d / š / v 2030 / 720 / 730 mm 

Hmotnost 171,5 kg 

Voda připojení 3/4, min. 2,5 bar 

Elektřina připojení 230 V 

Míchací výkon 60 - 90 l/min (45 l/min standart) 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 72 dB 

 

Obrázek 57. Kontinuální míchačka LOTUS XL [20] 

Dimenzování: 

Na každém silu se zdící, omítkovou nebo potěrovou směsí bude osazena tato míchačka. 
Počítám s využitím 2 sil pro dvojici objektů - tudíž celkem 4 ks této kontinuální míchačky. 

Časové využití: 

20. až 28. týden výstavby, potřeba při etapách zdění 

35. až 38. týden výstavby, potřeba při etapách omítání 

39. až 45. týden výstavby, potřeba při etapách hrubých podlah 
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Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj bude pronajat od dodavatele zásobníkového sila a daných směsí. Cena pronájmu 
1 ks stroje je 350 Kč/den. Dopraven bude užitkovým vozem. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj vyžaduje napojení na staveništní (objekt) rozvod vody 3/4 a elektrické energie 200 V. 

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

3.3 Dopravní čerpadlo PFT ZP 3 XXL 

Účel a technické parametry: 

Dopravní čerpadlo bude připraveno v součinnosti s kontinuální míchačkou. Z této bude 
dopravovat již připravenou zdící, omítkovou nebo potěrovou směs na místo určení. K dopravě 
budou využívány tlakové hadice (příslušenství). 

Tabulka 26. Technické parametry Dopravní čerpadlo PFT ZP 3 XXL [21] 

Rozměry d / š / v 3075 / 725 / 745 mm 

Hmotnost 378 kg 

Elektřina připojení + elektromotor 400 V, výkon 13 kW 

Dopravní výkon + objem zásobníku 7 - 180 l/min, 130 l 

Dopravní tlak max. 20 bar 

Dopravní vzdálenost max. 150 m 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 72 dB 

 
Obrázek 58. Dopravní čerpadlo PFT ZP 3 XXL [21] 

Dimenzování: 

Ke každému silu se zdící, omítkovou nebo potěrovou směsí a osazenou kontinuální 
míchačkou bude osazeno toto čerpadlo. Počítám s využitím 2 sila pro dvojici objektů - tudíž 
celkem 4 ks tohoto čerpadla. 

Časové využití: 

20. až 28. týden výstavby, potřeba při etapách zdění 

35. až 38. týden výstavby, potřeba při etapách omítání 

39. až 45. týden výstavby, potřeba při etapách hrubých podlah 
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Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj bude pronajat od dodavatele zásobníkového sila a daných směsí. Cena pronájmu 
1 ks stroje je 450 Kč/den. Dopraven bude užitkovým vozem. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj vyžaduje napojení na staveništní (objektový) rozvod elektrické energie 400 V. 

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

3.4 Strojní omítačka PTF RITMO M 

Účel a technické parametry: 

Strojní omítačka bude umístěna vždy v prostorech, ve kterých se budou provádět omítací 
práce. Napojena bude na dopravní tlakovou hadici s již namíchanou směsí. 

Tabulka 27. Technické parametry Strojní omítačka PTF RITMO M [22] 

Rozměry d / š / v 750 / 600 / 1 340 mm 

Hmotnost 113 kg 

Elektřina připojení + elektromotor 230 V, výkon 1,5 kW 

Dopravní výkon + objem násypky 4 - 14 l/min, 45 l  

Dopravní tlak max. 20 bar 

Dopravní vzdálenost max. 7,5 m 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 75 dB 

Obrázek 59. Strojní omítačka PTF RITMO M [22] 

Dimenzování: 

Počítám s využitím 2 sil pro dvojici objektů - tudíž celkem 4 ks tohoto omítacího stroje. 

Časové využití: 

35. až 38. týden výstavby, potřeba při etapách omítání 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj bude pronajat od dodavatele zásobníkového sila a daných směsí. Cena pronájmu 
1 ks stroje je 580 Kč/den. Dopraven bude užitkovým vozem. 
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Zdroj a odběr energie: 

Stroj vyžaduje napojení na staveništní (objektový) rozvod elektrické energie 230 V. 

Podmínky použití: 

Školení, zásady práce se strojem - seznámení se (manuál apod.) 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

4  STROJE PRO DOPRAVU 

4.1 DAF XF 440 FT 4x2 tahač 

Účel a technické parametry: 

Tahač je navržen do souprav: tahače a valníkového návěsu na dopravu stavebních materiálů 
a menších strojů, tahače a podvalníku na dopravu stavebních strojů. 

Tabulka 28. Technické parametry DAF XF 440 FT 4x2 tahač [23] 

Rozměry d / š / v 5720 / 2550 / 3230 mm 

Typ motoru + výkon MX-11, 6válcový, naftový motor, 320 kW (435 hp) 

Pohon 4x2 

Převodovka Ruční, 12 rychlostí 

Základní spotřeba paliva 10,8 l / 100 km 

Maximální rychlost 85 km/hod (omezovač) 

Emise výfukových plynů EURO 6 

Dimenzování: 

Počítám s využitím 2 ks do 2 souprav, kdy jedna bude sloužit pro návoz materiálu a druhá 
pro návozy stavebních strojů 

Časové využití: 

Doprava vybraných materiálů a stavebních strojů po celou dobu výstavby. 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj bude pronajat od vybraného dopravce, nebo je majetkem dodavatele prací, stavebních 
materiálů nebo strojů. 

 

Obrázek 60. DAF XF 440 FT 4x2 tahač [23] 
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Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C, průkaz strojníka obsluhy, školení  

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

4.2 SCHARZMÜLLER 3-nápravový valníkový náv ěs 

Účel a technické parametry: 

Valníkový návěs je navržen do soupravy s tahačem na přepravu stavebních materiálů. 

Tabulka 29. Technické parametry valníkového návěsu SCHARZMÜLLER [24] 

Délka ložné plochy 13620 mm 

Šířka ložné plochy 2480 mm 

Celková šířka 2550 mm 

Váha / max. hmotnost 5,6 t / 42 t 

Počet náprav 3 

Pneumatiky 6 ks 385/65 R 22,5 160J 

Podlaha Překližka tloušťky 27 mm + kotevní oka 

Stěny Pevná přední, ostatní sklopné (boční plně odnímatelné) 

Dimenzování: 

Počítám s využitím 1 ks v 1 soupravě. 

Časové využití: 

Doprava vybraných materiálů a stavebních strojů po celou dobu výstavby. 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj bude pronajat od vybraného dopravce, nebo je majetkem dodavatele prací či stavebních 
materiálů. 

Obrázek 61. Valníkový návěs SCHARZMÜLLER [24] 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj neklade žádné nároky na energie. 
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Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C+E, průkaz strojníka obsluhy, školení  

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

4.3 Podvaník Goldhofer STZ-L 5 A F2 

Účel a technické parametry: 

Podvalník je navržen do soupravy s tahačem na přepravu stavebních strojů. 

Tabulka 30. Technické parametry Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 [25] 

Celková hmotnost návěsu 76 t 

Zatížení točnice 20 t 

Počet x zatížení náprav 5 x 11,2 t 

Pohotovostní hmotnost 17,6 t 

Nosnost cca 58,4 t 

Labutí krk 3 500 x 2 480 mm 

Spojovací výška točnice v zatíženém stavu 1 305 mm 

Protočení labutího krku vpředu/vzadu 1 300 mm / 2 400 mm 

Ložná plocha za labutím krkem (d x š) 8 600 x 2 750 mm 

Teleskopický o 5 600 mm až na: 14 200 mm 

Dimenzování: 

Počítám s využitím 1 ks v 1 soupravě. 

Časové využití: 

Doprava vybraných stavebních strojů po celou dobu výstavby. 

 

Obrázek 62. Podvalník Goldhofer STZ-L 5 A F2 [25] 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj bude pronajat od vybraného dopravce, nebo je majetkem dodavatele prací. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj neklade žádné nároky na energie. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C+E, průkaz strojníka obsluhy, školení  
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BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Při přepravě strojů 
bude na podvalníku zapnuta veškerá světelná výstražná signalizace. Stroje budou dostatečně 
zabezpečeny proti pohybu. Bude dodržována max. dovolená rychlost při přepravě. 

4.4 Plošinový návěs MEUSBURGER - MEGA 3 

Účel a technické parametry: 

Návěs je navržen do soupravy s tahačem na přepravu buněk ZS (max. 2 ks), na dopravu 
bednění pro ŽB skeletovou konstrukci a na dopravu ŽB prefabrikátů. 

Tabulka 31. Technické parametry Plošinový návěs MEUSBURGER - MEGA 3 [26] 

Celková hmotnost návěsu 48 t 

Zatížení točnice 18 t 

Počet x zatížení náprav 3 x 10 t 

Pohotovostní hmotnost 9,7 t 

Nosnost cca 38,3 t 

Celková šířka = šířka rámu / Délka ložné plochy 2 550 mm / 13 580 mm 

Teleskopicky roztažitelná o 7 000 mm až na: 20 580 mm 

Dimenzování: 

Počítám s využitím 1 ks v 1 soupravě. 

Časové využití: 

1. až max. 5. týden výstavby, zařízení staveniště (časová rezerva ZS je až do 25. 3. 2016) 

9. až 28. týden výstavby, operativně návoz bednění a prefabrikátů pro ŽB monolitický skelet. 

 
Obrázek 63. Plošinový návěs MEUSBURGER - MEGA 3 [26] 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj bude pronajat od vybraného dopravce, nebo je majetkem dodavatele prací. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj neklade žádné nároky na energie. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C+E, průkaz strojníka obsluhy, školení  

 



A6.    NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

169 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Při přepravě 
materiálů a buněk bude na návěsu zapnuta veškerá světelná výstražná signalizace. Přepravované 
prvky budou dostatečně zabezpečeny proti pohybu. Bude dodržována max. dovolená rychlost 
při přepravě. 

4.5 Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 

Účel a technické parametry: 

Nákladní automobil Tatra je navržen na veškeré práce zahrnují manipulaci se zeminou - 
zařízení staveniště (návoz recyklátu), záporové pažení, zemní práce, zásypy spodní stavby a 
terénní úpravy. 

Tabulka 32. Technické parametry Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč [27] 

Motor PACCAR MX 340, EURO 5, 340 kW 

Převodovka ZF 16S 2530 TO 

Kabina Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací. 

Rozvor 2 150 + 2 300 + 1 320 mm 

Max. přípustná hmotnost 44 000 kg 

Stoupavost při 57,0 % 

Užitečné zatížení 28 250 kg 

Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavba Jednostranně sklopná (zadní čelo), objem 18 m3 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 70 dB 

 
Obrázek 64. Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč [27] 

Dimenzování: 

Zařízení staveniště - 1 ks, záporové pažení - 1 ks, zemní práce - 2 ks, odvoz přebytečné 
zeminy na skládku 2 ks s točnicovým sklopným přívěsem Kogël, Panav (jízda na skládku 
zeminy cca 21,3 km vzdálenou) + 2 ks pro odvoz na mezideponie na staveništi (cca 150 a 200 m 
vzdálené), zásypy spodní stavby - 1 ks. 

Dle výpisu si tedy vystačíme s max. dvěma stroji přítomnými na stavbě.  

Časové využití: 

1. až max. 5. týden výstavby, zařízení staveniště (časová rezerva ZS je až do 25. 3. 2016), 
záporové pažení, zemní práce 

39. až 42. týden výstavby, hutnění zásypů spodní stavby 
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67. až 70. týden výstavby, finální terénní úpravy a sadové úpravy (neřešeno) 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj je majetkem dodavatele zemních prací nebo je najímán od dopravce. Hodinová sazba 
za práci stroje (i včetně případného přívěsu) 600 Kč/hod a případné odvozy zeminy na skládku 
sazbou 35 Kč/km. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C, průkaz strojníka obsluhy, školení  

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

4.6 Nákladní přívěs PS 3 24 – PANAV 

Účel a technické parametry: 

Třístranný sklápěcí přívěs je určený pro převoz vytěžené zeminy na placenou skládku 
zeminy za nákladním automobilem Tatra. Bude se tudíž jednat o soupravu. 

Tabulka 33. Technické parametry Nákladní přívěs PS 3 24 – PANAV [28] 

Celková hmotnost 24 t 

Rozměry d / š / v 7 / 2,55 / 2,3 m 

Ložná plocha - nosnost 17,5 t 

Ložná plocha - rozměry d / š 6,5 / 2,42 m 

Ložná plocha - objem 12,6 m3 

 

Obrázek 65. Nákladní přívěs PS 3 24 – PANAV [28] 

Dimenzování: 

Odvoz přebytečné zeminy - 2 ks do soupravy s nákladním vozem Tatra- jízda na skládku 
zeminy cca 23,1 km vzdálenou. 

Časové využití: 

Odvoz přebytečné zeminy - není určeno (částečně záleží na navazující výstavbě 3b. fáze) - 
bude operativně pronajato. 
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Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj je majetkem dodavatele zemních prací nebo je najímán od dopravce. Hodinová sazba 
za práci stroje a sazba za každý ujetý kilometr je již zohledněna v nákladním vozidle (viz výše). 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj neklade žádné nároky na energie. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C+E, průkaz strojníka obsluhy, školení  

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Návěs se nesmí 
přetěžovat nákladem. Při dopravě dodržujeme max. povolenou rychlost. 

4.7 Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickým ramenem 
HIAB 477 E-6 

Účel a technické parametry: 

Nákladní automobil s hydraulickým ramenem bude určen během celé výstavby k dopravě 
stavebních materiálů a k přepravě menších stavebních strojů. Je to typický zástupce dopravy 
materiálu jednotlivých stavebnin. 

Tabulka 34. Technické parametry MAN 35.400 HIAB 477 E-6 [29] 

Celková hmotnost vozidla 14,5 t 

Max. nosnost 35 t - z toho pro náklad využitelná 12 t 

Motor Diesel, 297 kW 

Nápravy / poháněné 8 / 4 

Ložná plocha d / š 6,2 x 2,45 m 

Dosah hydraulického ramene 16,5 m 

Nosnost hydraulického ramene 12 t 

 

Obrázek 66. MAN 35.400 HIAB 477 E-6 [29] 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 1 ks. 

Časové využití: 

Doprava materiálu a menších strojů po celou dobu výstavby. 
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Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj je majetkem dodavatele materiálů, jednotlivých prací na stavbě nebo je najímán od 
dopravce. Hodinová sazba za práci stroje je 1200 Kč/hod, skládání a prostoje vozidla do 30 min 
jsou účtovány sazbou 450 Kč. Za každý ujetý kilometr sazba 44 Kč/km. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C, průkaz strojníka obsluhy, školení 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Při nakládce 
a vykládce materiálu a strojů hydraulickým ramenem je zakázán pohyb v zakázaném prostoru 
tohoto ramene. 

4.8 Užitkový vůz Iveco Daily 35S21V - Furgon 

Účel a technické parametry: 

Užitkový automobil slouží k dopravě doplňkového materiálu, menších stroj a zařízení na 
staveniště během celé doby výstavby. 

Tabulka 35. Technické parametry Iveco Daily 35S21V - Furgon [30] 

Celková hmotnost vozidla 3,5 t 

Max. nosnost 7 t - z toho pro náklad využitelná 3,5 t 

Motor Diesel, 150 kW 

Stoupavost 70 % 

Míst k sezení 3 

Zadní nákladový prostor (d / š / v / m3) 4,54 / 1,6 / 2,1 m / 17,2 m3 

Celková délka / výška vozidla 7 012 mm / 2 860 mm 

Rozchod vozidla, rozvor 1 724 mm / 3 950 mm 

 
Obrázek 67. Iveco Daily 35S21V - Furgon [30] 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 1 ks. 

Časové využití: 

Doprava doplňkového materiálu a menších strojů a zařízení po celou dobu výstavby. 
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Dodavatel a doprava na staveniště: 

Stroj je majetkem dodavatele materiálů, jednotlivých prací na stavbě nebo je najímán 
od dopravce. Za každý ujetý kilometr sazba 20 Kč/km. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz B, průkaz strojníka obsluhy, školení  

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

5  ZVEDACÍ MECHANISMY 

5.1 Věžový jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 

Účel a technické parametry: 

Věžový jeřáb bude využíván k přemisťování veškerých dostupných břemen na stavbě, 
zejména se jedná o přemisťování bednění a manipulaci s badii při betonáži ŽB monolitické 
konstrukce skeletu. Na stavbě budou dva tyto jeřáby, kdy jeřáb mezi objekty č. 21 a 20 bude 
vyšší z důvodů jinak vzájemné kolize (dosahy se kříží). 

Tabulka 36. Technické parametry Věžový jeřáb Sáez cranes TL 555 5T [31] 

Výška jeřábu (pata - výložník) 30,7 m (obj. č. 22 a 23) 36,6 m (obj. č. 21 a 20) 

Výložník jeřábu 45,3 m 

Pracovní délka výložníku 45 m 

Max a min nosnost 1,95 t (45 m), 5 t 

Základna jeřábu 3,8 x 3,8 m 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 70 dB 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 2 ks - pro každou dvojici objektů (23+22 a 21+20) 1 ks. 

Zátěžová křivka, dosahy s břemeny výstavby a montovatelnost jeřábu jsou předmětem 
přílohy C6.1 Průkaz montovatelnosti věžového jeřábu 

Časové využití: 

Montáž 8. až demontáž 36. týden výstavby 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Věžový jeřáb bude zapůjčen z půjčovny jeřábů JSV. Přivezen bude na stavbu pomocí 
soupravy tahače a plošinového návěsu. Sestaven i rozebrán bude teleskopickým 50 t jeřábem 
Liebherr 1050 LTM. Sestavení a rozebrání zajišťuje firma, která věžový jeřáb pronajímá. 
Konečná cena za oba věžové jeřáby viz tabulka č. 7 - Kalkulace nákladů na provoz 
staveništního věžového jeřábu. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj bude napojen na staveništní rozvod elektrického proudu. 
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Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení, revize jeřábu 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. 

5.2 Autojeřáb Liebherr 1050 LTM 

Účel a technické parametry: 

Tento autojeřáb bude určen výhradně k montáži a demontáži věžového jeřábu a osazen prefa 
ramen 1. PP. 

Tabulka 37. Technické parametry Liebherr 1050 LTM [32] 

Nosnost max.: 50t / 3m 

Vyložení max.: 42m 

Výška max.: 57m 

Počet náprav: 3 

Transportní hmotnost: 36t 

Průjezdnost (v/š): 3,65m / 2,5m 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 1 ks. Zátěžová křivka pro nejtěžší břemena při výstavbě věžového jeřábu 
jsou řešena v příloze C6.1 Průkaz montovatelnosti věžového jeřábu 

Časové využití: 

8. týden výstavby, montáž věžového jeřábu - Pro objekt č. 22 to bude 19. 4. 2016 a pro 
objekt č. 20 to bude 20. 4. 2016. 

36. týden výstavby, demontáž věžového jeřábu - Pro objekt č. 22 to bude 4. 11. 2016 a pro 
objekt č. 20 to bude 7. 11. 2016. 

Osazení prefa ramen 1. PP - Pro objekty č. 22 a 20 to bude 18. 5. 2016 a pro objekty č. 23 
a 21 to bude 24. 5. 2016. 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Autojeřáb se dopraví na stavbu po vlastní ose. Pronajat bude vedením stavby i 
pronajímatelem věžového jeřábu (pro stavbu věžového jeřábu) od firmy Červený Praha. 

 
Obrázek 68. Liebherr 1050 LTM [32] 



A6.    NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

175 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C, průkaz strojníka obsluhy, školení  

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. V zakázaném 
prostoru jeřábu je zakázáno se pohybovat. 

5.3 Autojeřáb Tatra AD20 

Účel a technické parametry: 

Autojeřáb tatra je majetkem generálního dodavatele stavby a bude na této stavbě přítomen po 
celou dobu trvání projektu. Je určen k přemisťování břemen mimo dosah věžového jeřábu, nebo 
v případě jeho demontáže. Slouží k výstavbě a demontáži ZS a také k osazování IPE profilů 
záporového pažení. 

Tabulka 38. Technické parametry Autojeřáb Tatra AD 20 [33] 

Rozměry d / v / š / š + podpěry 10 530 / 3 750 / 2 500 / 4 600 mm 

Celková hmotnost 24,56 t 

Nosnost 20 t 

Pojezd s břemenem  4 000 kg / 2 800 mm 

Délka základního výložníku Zasunutý: 8 900 mm, vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 

Výkon motoru T 230 kW při 1 800 min-1 

Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 

Akustický tlak Lpa / Akustický výkon Lwa - dB / 95 dB 

Dimenzování: 

Navrženo v počtu 1 ks. 

Časové využití: 

Po celou dobu výstavby. 

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Autojeřáb se dopraví na stavbu po vlastní ose. Je majetkem generálního dodavatele stavby. 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj má vlastní dieselový motor a neklade nároky na staveništní odběr energie. Pohonné 
hmoty zajišťuje provozovatel vozu - doplněním z mobilní nádrže, kanystru, natankováním u 
čerpací stanice. 

Podmínky použití: 

Řidičský průkaz C, průkaz strojníka obsluhy, školení  

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. V zakázaném 
prostoru jeřábu je zakázáno se pohybovat. 
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Obrázek 69. Autojeřáb Tatra AD 20 - včetně vyznačení kritického břemena IPE 360 dl. 12 m, 

hmotnosti 0,92 t [33] 

5.4 Stavební výtah GEDA 200 comfort 

Účel a technické parametry: 

Stavební výtah bude umístěn dočasně ve výtahové šachtě a bude sloužit k dopravě drobného 
stavebního materiálu a nářadí do 200 kg. Před instalací osobního výtahu bude demontován. 

Tabulka 39. Technické parametry GEDA 200 comfort [34] 

Nosnost 200 kg 

Rychlost zdvihu 30 m/min 

Max. výška 60 m 

Napájení 230 V/16 A 

Rozměr klece 124 / 83 / 110 cm (d / š / v) 

Zastavěná plocha 1,8 x 1,5 m 

Přeprava osob NE 
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Dimenzování: 

Navrženo v počtu 4 ks - na každý objekt (výtahovou šachtu) jeden. 

Časové využití: 

20. týden výstavby, montáž první výšky 

28. týden výstavby, kompletní výška výtahu v 7. NP 

50. týden výstavby, demontáž  

Dodavatel a doprava na staveniště: 

Dopraven bude užitkovým vozem. Cena montáže a demontáže je 5000 Kč. Pronájem je 
včetně příslušenství 500 Kč za den užívání. 

 

Obrázek 70. GEDA 200 comfort [34] 

Zdroj a odběr energie: 

Stroj bude napojen na staveništní rozvod elektrické energie. 

Podmínky použití: 

Průkaz strojníka obsluhy, školení, studium manuálu. 

BOZP: 

Stroj může ovládat a obsluhovat pouze zodpovědná osoba s proškolením. Zákaz přepravy 
osob. Stavební výtah nezatěžujeme. 
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6  HLAVNÍ ELEKTRICKÉ STROJE A NÁ ŘADÍ 

6.1 Nivelační přístroj Z32 

Nivelační přístroj bude používán na veškerá geodetická měření k přesnosti výstavby. 

Parametry Nivelační přístroj Z32 [35] 

Zvětšení: 32x 

 

Průměr objektivu: 36 mm 

Hmotnost: 1,75 kg 

Minimální zaostření: 0,65 m 

Střední chyba: ± 1,5 mm 

  

  

  Obrázek 71. Nivelační přístroj Z32 [36]  

6.2 Totální stanice Focus 6 

Totální stanice bude používána na veškerá zaměřování a kontroly přesnosti výstavby. 

Parametry Totální stanice Focus 6 [37] 

Zvětšení  + min zaostření: 30 x +1,5 m 

 

Dosah dálkoměru (bez-hranolově): 5“ 250-400m 

Dosah dálkoměru (s hranolem): 5“ 1,5 m – 5 km 

Napájení: Li-on baterie 

Rozměry: 149/145/306 mm 

Váha TS: 3,8 kg 

  

  Obrázek 72. Totální stanice Focus 6 [37]  

6.3 Rotační laser Sirius HV - Nedo 

Rotační laser bude používán k vyrovnání a kontrole výšek při výstavbě. 

Parametry Rotační laser Sirius HV - Nedo [38] 

Přesnost měření roviny ± 1 mm / 10 m 

 

Typ laseru 5mW, 3R 

Rychlost otáčení Max. 600 otáček / min 

Napájení Baterie NiMH 4.8 V 

  

  

  

  Obrázek 73. Rotační laser Sirius HV - [38]  
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6.4 Úhlová bruska Hilty DCG 230-DB 

Ke krácení a úpravě kovových materiálů -zejména veškeré výztuže. 

Parametry Úhlová bruska Hilty DCG 230-DB [39] 

Průměr kotouče 230 mm 

 

Max. hloubka řezu 60 mm 

Váha 6,8 kg 

Přípustný proud / příkon 230 V / 2 400 W 

Akustický výkon Lwa 101 dB 

  

  Obrázek 74. Hil ty DCG 230-DB [39] 

6.5 Aku vrtací-utahovací šroubovák Hilty SF 10W-A22 

K veškerému vrtání, šroubení a kotvení (zejména zateplovací systém, konzoly IS) 

Parametry Aku vrtací-utahovací šroubovák  
Hilty SF 10W-A22 [40] 

Napětí / baterie 22 V / 5,2 Ah 

 

Max. krouticí moment 120 Nm (pevný mat.) 

Rozsah krouticího momentu 2 - 12 Nm 

Rozměry (D x Š x V) 264 x 92 x 259 mm 

Váha 2,7 kg 

Akustický výkon Lwa 86 dB 

  

  Obrázek 75. Hilty SF 10W-A22 [40] 

6.6 Bourací kladivo Hilty TE 1500-AVR 

K veškerému bourání a sekání (zdivo, beton). 

Parametry Bourací kladivo Hilty TE 1500-AVR [41] 

Energie příklepu, kontaktní 
síla 

30 J / 260 N 

 

Frekvence příklepu 1620 impacts / min 

Třída hmotnosti 15 kg 

Rozměry (D x Š x V) 760 x 138 x 230 mm 

Přípustný proud / příkon 230 V / 1 800 W 

Akustický výkon Lwa 87 dB / 98 dB 

  

  Obrázek 76. Hilty TE 1500-AVR [41] 
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6.7 Okružní pila Makita 190 mm 

Krácení materiálů - bednící překližky, stavební řezivo, podlahové lamely. 

Parametry Okružní pila Makita 190 mm [42] 

Příkon 1.200 W  

 

Řezný výkon při 90° / 45° 66 mm / 46 mm 

Pilový kotouč, otvor pilového 
kotouče 

190 mm / 30 mm 

Hmotnost 4,9 kg  

Rozměry (D x Š x V) 345 x 238 x 253 mm  

Akustický výkon Lwa 110 dB 

  

  Obrázek 77. Makita 190 mm [42] 

6.8 GAMA 1550 Svářecí invertor MMA – TIG 

Spojování výztuží a jiných svařitelných materiálů. 

Parametry GAMA 1550 Svářecí invertor [43] 

Hmotnost zařízení 5,6 kg 

 

Rozměr d/š/h 145x225x305 cm 

Napájecí napětí 1x230 V 

Proudový rozsah 10-150 A 

Příkon, jištění 4,7 KW,  20 A 

Napájení napájení 230 V 

  

  Obrázek 78. GAMA 1550 [43]  

6.9 Ponorný vibrátor Tremix MAXIVIB 

Hutnění betonové směsi. 

Parametry Ponorný vibrátor Tremix MAXIVIB [44] 

Hmotnost 5 kg 

 

Napětí  230 V /50 Hz 

Příkon  2,3 kW 

Jmenovitý proud 10 A 

Otáčky  12 000 otáček / min 

  

    Obrázek 79. Tremix MAXIVIB [44] 
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6.10 Vibra ční lať BARIKELL - 2m 

Hutnění betonové směsi - podkladní betony, základová deska, podlahové konstrukce  

Parametry Vibrační lať BARIKELL [45] 

Délka / šířka / výška 2000 / 230 / 300 mm 

 

Hmotnost (kg) 16 

Motor Honda 4-takt, GX 25 

Výkon 1,1 kW 

  

  

  

  Obrázek 80. Vibrační lať BARIKELL [45] 

6.11 Míchadlo stavebních směsí Extol Premium MX 1200 P 

Mísení stavebních pytlovaných směsí. 

Parametry Extol Premium MX 1200 P [46] 

Napětí 230 V 

 

Elektrický příkon 1 200 W  

Otáčky 300 - 650 otáček / min 

  

  

  

  

  Obrázek 81. Extol Premium MX 1200 P [46] 

6.12 Lešeňový stavební vrátek GEDA: MINI 60S 

Doprava materiálu na lešení pro etapu KZS a navazující práce. 

Parametry Lešeňový vrátek GEDA: MINI 60S [47] 

Maximální nosnost 60 kg 

 

Pohon / příkon 230 V / 750 W  

Rychlost zdvihu 23 - 69 m  

Délka lana min 81 m 

  

  

  

  Obrázek 82. Vrátek GEDA: MINI 60S [47] 
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6.13 Makita HW151 - vysokotlaký čistič 

Čištění bednění, betonových ploch, vozovky a stavebních strojů. 

Parametry Makita HW151 [48] 

Hmotnost zařízení 28,4 kg 

 

Příkon 2500 W 

Pracovní / maximální tlak 140 bar / 150 bar 

Průtok vody 500 l/hod 

Teplota vody Max. teplota vody 50° 

Doplněk Prodluž. hadice 25 m 

  

  Obrázek 83. Makita HW151 [48] 

6.14 DeWALT DWE397 pila Alligator 

Krácení cihelných a pórobetonových prvků díky výměnným pilovým listům. 

Parametry DeWALT DWE397 pila Alligator [49] 

Hmotnost zařízení 4,3 kg 

Délka řezného nástroje 425 mm 

Příkon 1 350 W 

Výkon 700 W 

Počet zdvihů naprázdno 3 300 k/min 

  

  

  Obrázek 84. DeWALT DWE397 [49]  

6.15 Přenosné lešení ClimTec 3m  

Lehké a stabilní přenosné lešení + nástavce na zvýšení výšky lešení. 

Parametry přenosné lešení ClimTec 3m [50] 

A pracovní výška cca m: 3,00 

 

B výška podlážky cca m: 1,00 

C výška lešení cca m: 2,00 

Pracovní plocha m: 1,50 x 0,60 

M zatížení podlážky kg: 180,00 

Hmotnost kg: 31,00 

  

  Obrázek 85. ClimTec 3m [50]  
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1  ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 
V programu MS Project byl vytvořen časový plán pro všechny čtyři objekty výstavby 

3a. fáze II. etapy OS Zelené město. 

Časový plán je rozdělen na 2 části. První část jsou práce před započetím výstavby objektů 
jako samostatných jednotek či dvojic. Jsou to práce na zařízení staveniště, zemní práce a práce 
na pilotových základech. Dále jsou pak zvlášť rozděleny jednotlivé objekty (jako souhrnné 
úkoly) 

Kromě vzájemného propojení objektů jsem se snažil adekvátně použít systém proudové 
výstavby a to vždy v rámci jedné dvojice objektů. Pro přehlednost jsou ve výkresech časových 
plánů zobrazeny práce probíhající proudovou metodou světle červeným podbarvením řádku. 
Světle zeleně jsou pak podbarveny zlomové či důležité činnosti nebo tzv. milníky výstavby 
(montáž věžového jeřábu, zákaz vstupu do objektu, ukončení vtápění přímotopy apod.). 

Práce provedeny systémem proudové výstavby v rámci dvojice objektů: 

• HI základové desky 

• Základová deska 

• ŽB monolitický skelet 

• Vyzdívky 

• Izolace spodní stavby a předzahrádek 

Proudovou metodou pro všechny čtyři objekty výstavby pak jsou provedeny práce navazující 
na izolaci spodní stavby a předzahrádek: 

• Předzahrádky - drenáže a zásypy 

• Gabionové stěny  

2  VÝSTUPY KAPITOLY 
Díky značné rozsáhlosti projektu jsem zvolil dva výkresové výstupy, které snad dokážou co 

nejblíže přiblížit časový plán výstavby. 

Jsou to výkresové přílohy: 

C7.1 Časový plán výstavby vzorového objektu 

C7.2 Časový plán prací prováděných proudovou metodou ve dvojici objektů 
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1  PLÁN ZDROJŮ 
Do plánu zajištění materiálových zdrojů pro potřebu nasazení strojů a pracovníků jsou 

zahrnuty data z několika kapitol diplomové práce. 

1.1  Řešení materiálových potřeb 

Materiálové potřeby jsou vztaženy k hlavním materiálům výstavby a to k ŽB monolitickému 
skeletu a k vyzdívkám. V tabulce je objemově a časově řešena potřeba materiálů na daná patra 
jednoho objektu. Výsledný objem materiálů na 3a. fázi výstavby by byl cca čtyřnásobný. Jedná 
se o tyto materiály. 

• Bednění 

• Výztuž 

• Betonová směs 

• Materiál vnitřních i obvodových vyzdívek 

1.2 Řešení nasazení strojů 

Je zpracováno v podobě tabulky, ve které je vždy pro daný stroj vyznačen termín nasazení. 
Tabulka nasazení strojů je pojata hromadně pro celou etapu výstavby 3a. fáze. - pro všechny 
čtyři objekty. 

1.3 Řešení nasazení pracovníků 

Podobně jako u nasazení strojů je graf řešen pro celou 3a. fázi výstavby pro všechny čtyři 
objekty. Tyto údaje jsou exportovány z programu MS Project, ve kterém byl vytvořen časový 
plán s počty pracovníků. Na tyto počty pracovníků bylo dimenzováno zařízení staveniště. Graf 
je řešen pomocí maximálního počtu pracovníků ve špičce za daný časový interval (týden, 
měsíc). 

2  VÝSTUP KAPITOLY 
Plán zajištění materiálových zdrojů pro potřebu nasazení strojů a pracovníků je zpracován 

souhrně pro všechny zdroje jako samostatná výkresová příloha C8. Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro potřebu nasazení strojů a pracovníků 
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A9.01 TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
 HRUBÉ VRCHNÍ STAVVBY SYSTÉMEM 
 MONOLITICKÉHO ŽB SKELETU 

1  OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVENIŠTI 
Obecné údaje o stavbě dotčených objektů a o staveništi jsou řešeny v kapitole A1. Technická 

zpráva ke stavebně technologickému projektu a v kapitole A5. Projekt zařízení staveniště. 

2  OBECNÉ INFORMACE O PROVÁD ĚNÝCH PRACÍCH 
Nosnou konstrukci budovy tvoří ŽB monolitický skelet. Ten se skládá ze svislých prvků jako 

sloupy a stěny, dále pak z vodorovných prvků monolitických stropů s obvodovými 
monolitickými průvlaky (sloužící jako nadpraží oken). 

Skelet je rozdělen do dvou úrovní. Skeletem hrubé spodní stavby rozumíme nadzákladové 
stěny a sloupy suterénu 1. PP a strop nad tímto podlažím. Skeletem hrubé vrchní stavby 
rozumíme monolitické konstrukce od 1. NP až po 7. NP, kde v  1. NP je součástí betonáže 
skeletu i mezistěna sousedících předzahrádek. 

Dle PD jsou používány celkem 4 druhy betonových směsí. Vyztužení je z oceli 10505. 
Betonáž svislých i vodorovných prvků bude probíhat do systémového bednění Peri. Betonáž se 
bude provádět v kombinaci autodomíchávač + autočerpadlo nebo autodomíchávač + věžový 
jeřáb a badie. 

Součástí řešeného technologického předpisu jsou výkresové přílohy navrženého systému 
bednění stěn a stropní konstrukce C9.01.A Výkres bednění ŽB svislých konstrukcí, 
C9.01.B Výkres bednění ŽB stropní konstrukce a C9.01.C Detail bednění ŽB stropní 
konstrukce 

3  MATERIÁLY 
Veškerý materiál potřebný pro provádění ŽB monolitického skeletu bude na stavbu dopraven 

těmito dodavateli: 

Betonová směs – operativní dodávky: 

   Betonárna CEMEX Praha - Malešice 
   Teplárenská 608/11 
   108 00 Praha 10  

Výztuž – operativní dodávky s možností uskladnění objemů na stavbě: 

   Ferona, a.s. - Pobočka Praha    
   Polygrafická 3/262 
   108 33 Praha 10 

Bednící prvky včetně veškerého příslušenství: 

   Peri, spol. s.r.o. 
   Průmyslová 392 
   252 42 Jesenice u Prahy 

Prefabrikované dílce: 

   PREFA PRAHA a. s. 
   Teplárenská 608/11 
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   108 00 Praha 10 

Výkaz výměr a potřeb jednotlivých materiálů pro tento technologický předpis je zpracován 
na jeden objekt (vzorový objekt č. 22) ze čtyř řešených, jelikož v případě množství betonové 
směsi a výztuže se jedná o identické konstrukce. Celkový objem pak je čtyřnásobný. V případě 
bednění je uvažováno s celkovými plochami na jednotlivá podlaží. Dle opakovatelnosti 
na jednom objektu máme celkem 5 skupin bednění, které se tedy navzájem drobně liší svojí 
výměrou, s výjimkou stropu nad 1. PP, který je dvouúrovňový. Jedná se o skupiny bednění, 
které jsou použitelné pro 1. PP; 1. NP; 2. NP; 3. NP až 6. NP; poslední skupina pro 7. NP. 
Bednění stropů pro proudovou výstavbu ve dvojici objektů tudíž budou navzájem opakovatelné, 
přičemž je nutné uvažovat s rezervami bednění pro dodatečné podpěry po odbednění konstrukcí 
stropů. Níže jsou rozpracovány a popsány základní materiály potřebné pro betonáž 
ŽB monolitické konstrukce skeletu budovy. 

3.1 Systémové bednění  

Pro bednění všech ŽB monolitických konstrukcí na stavbě bude využíváno bednění firmy 
PERI. U monolitických stěn a sloupů to bude systém Peri TRIO a u monolitických vodorovných 
konstrukcí pak systém Peri MULTIFLEX. Součástí dodávky bednícího materiálu budou 
i veškeré spojovací prvky a příslušenství. 

V přehledné tabulce potřeby bednění je vynecháno bednění základové desky - to spadá 
do etapy výstavby základových konstrukcí a spodní stavby. 

Tabulka 40. Tabulka potřeby bednění stěn a sloupů 

Plocha bednění (m2) Vzorový objekt č. 22 3a. fáze (23, 22, 21, 20) 

Stěny a sloupy Stěny Sloupy Stěny Sloupy 

1. PP (+ markýza vstupu) 928,23 103,6 4* 

1. NP 643,87 56,38 4* 

2. NP 391,41 38,64 4* 

3. NP 391,41 57,38 4* 

4. NP 391,41 57,38 4* 

5. NP 391,41 57,38 4* 

6. NP 391,41 71,54 4* 

7. NP 299,72 50,80 4* 

Atiky a střešní stěny 198,52 0 4* 

Celkem: 4 027,39 493,10 16 109,56 1 972,4 

Peri TRIO suma: 4 520,49 m2 18 081,96 m2 

Tabulka 41. Tabulka potřeby bednění stropů, nosníků a podest 

Plocha bednění (m2) Vzorový objekt č. 22 3a. fáze (23, 22, 21, 20) 

Stropní konstrukce nad Stropy Nosníky Podesty  

1. PP (+ markýza vstupu) 964,7 0 0 4* 

1. NP 418 38,55 5,01 4* 

2. NP 412,5 41,91 5,01 4* 

3. NP 409,2 51,31 5,01 4* 

4. NP 409,2 51,31 5,01 4* 

5. NP 409,2 51,31 5,01 4* 

6. NP 429 43,65 5,01 4* 

7. NP 313,5 35,88 5,01 4* 

Celkem: 3 765,3 456,5 35,07 15 061,2 1 826 140,28 
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Peri MULTIFLEX suma: 4 526,87 m2 17 027,48 m2 

 

  
Obrázek 86.    Peri TRIO [1] Obrázek 87.    Peri MULTIFLEX [2] 

Mezi doplňky systémového bednění Peri patří: 

 - Spínací tyče pro stažení systémového bednění Peri TRIO + talířové matice + 
 plastové distanční prvky pro průchod spínací tyče 

 - Doplňkové desky voděvzdorné překližky tl. 21 mm - na dořezy 
 - Systémové BFD zámky bednících rámu 
 - Trojhranné duté lišty 10 mm - sražení hran betonových konstrukcí (v bednění) 
 - Přepravní háky 
 - Přídavné AW rámy 

Doplňkový materiál 

 - Pistolová montážní PUR pěna 
 - Odbedňovací nátěr (spotřeba 15-40 ml/m², celková potřeba cca 1050 l = 105 ks 

 kanystr 10 l) 
 - Spojovací materiál (vruty, hřebíky, apod.) 
 - Hoblovaná prkna tl. 19 mm - pro alternativní prvek konstrukce bednění stropu 

3.1.1 Mimostaveništní doprava 

Prvky bednění - stěnové dílce, stropní nosníky, podpěry a bednící desky budou na stavbu 
dopraveny soupravou tahače DAF a valníkového návěsu Scharzmüller. Složeny budou 
staveništním věžovým jeřábem. Menší komponenty bednění jako jsou spínací tyče, matice, 
zámky, distanční prvky a odbedňovací nátěr budou na stavbu dopraveny užitkovým 
automobilem Iveco. Složeny budou ručně, popřípadě pokud budou na paletách, či v boxech 
pomocí UNC Locust s paletizačními vidlemi. 

3.1.2 Vnitrostaveništní doprava 

Stěnové dílce bednění jsou vybaveny přepravními oky - předně proto budeme tyto dílce 
přesouvat pomocí věžového jeřábu. Prvky nosníků, stojek a spojovacích prvků pokud jsou 
pevně svázané nebo v přepravních ocelových boxech rovněž přesunujeme pomocí věžového 
jeřábu. Ostatní materiál dopravujeme ručně, drobné přesuny lze zajistit i paletizačním vozíkem 
(v patrech) nebo pomocí UNC Locust (na skládkách). 

3.1.3 Skladování 

Bednění bude skladováno primárně na betonových stropních konstrukcích objektů, 
nebo na plochách předzahrádek na stropní konstrukci nad 1. PP. Na těchto konstrukcích by také 
mělo docházet k očištění bednění a jeho přípravě pro další osazení. Před objekty jsou navrženy 
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skladovací plochy kdy na ploše S2 je ve fázi kdy neprovádíme vyzdívky možné bednění rovněž 
skladovat. 

3.1.4 Zásobování 

Bednění bude navezeno v potřebném množství před započetím prací na ŽB monolitickém 
skeletu. V případě chybějících kusů, nebo jejich výměny zásobení operativní dodávkou. 

3.2 Betonářská výztuž 

Veškerá výztuž používaná do ŽB monolitických konstrukcí bude typu 10 505 R v podobě 
betonářských prutů jednotlivých průměrů, nebo svázaných armokošů, popřípadě KARI sítě. 
Jednotlivé pruty se budou na stavbě spojovat hlavně vázacím drátem nebo v místech navržených 
projektantem svařením, vše dle PD. 

Tabulka 42. Potřeba výztuže stěn a sloupů 

Výztuž 10 505 R (t) Vzorový objekt č. 22 3a. fáze (23, 22, 21, 20) 

Stěny a sloupy Stěny a sloupy Stěny a sloupy 

1. PP (+ markýza vstupu) 23,73 4* 

1. NP 9,88 4* 

2. NP 5,27 4* 

3. NP 5,94 4* 

4. NP 5,66 4* 

5. NP 5,66 4* 

6. NP 5,03 4* 

7. NP + atiky a střešní knce 4,37 4* 

Celkem: 65,54 t 262,16 t 

Tabulka 43. Potřeba výztuže stropní konstrukce, nosníky a mezipodesty 

Výztuž 10 505 R (t) Vzorový objekt č. 22 3a. fáze (23, 22, 21, 20) 

VNK, nosníky a mezipodesty VNK, nosníky a mezipodesty VNK, nosníky a mezipodesty 

1. PP + markýza vstupu 35,28 4* 

1. NP 10,12 4* 

2. NP 10,97 4* 

3. NP 10,72 4* 

4. NP 10,72 4* 

5. NP 10,72 4* 

6. NP 12,10 4* 

7. NP + atiky, střešní knce 8,34 4* 

Celkem: 108,97 t 435,88 t 

Doplňkové materiály k betonářské výztuži: 

 - Distanční PVC kroužky a lišty (podložky) 
 - Distanční ocelová příhradová vložka (mezi DV a HV stropu) 
 - Vázací drát žíhaný, síla 1,4 mm 
 - Dilatační spojky výztuže 
 - ISO nosníky balkonových konstrukcí - celková potřeba 316 m (79 m na objekt) 

3.2.1 Mimostaveništní doprava 

Prutová výztuž, ISO nosníky, popřípadě předpřipravené armokoše budou na stavbu 
dopraveny soupravou tahače DAF a valníkového návěsu Scharzmüller. Složeny budou 
staveništním věžovým jeřábem. Doplňkové materiály betonářské výztuže budou na stavbu 
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dopraveny užitkovým automobilem Iveco. Složeny budou ručně, popřípadě pokud budou 
na paletách, či v boxech pomocí UNC Locust s paletizačními vidlemi. 

3.2.2 Vnitrostaveništní doprava 

Předpřipravené armokoše (ze stavby popřípadě z armovny) nebo dobře svázaná a zajištěná 
výztuž budou horizontálně přepravovány na místo určení pomocí věžového jeřábu. Manipulace 
s výztuží v případě její přípravy ohýbáním a při zabudovávání do konstrukce bude probíhat 
ručně. 

3.2.3 Skladování 

Armokoše a prutová výztuž bude skladována na stropních konstrukcích předzahrádek a před 
objekty na ploše zpevněné hutněným recyklátem. Před objekty se konkrétně se jedná o skládku 
s označením S1, která je k dispozici ihned po osazení dlouhých schodišťových prefa ramen 
pro 1. PP. Řádně označená výztuž bude podložena trámci tak, aby nedocházelo k průhybům 
a k znečištění povrchu výztuže (podložení min ve třech bodech). S postupujícími pracemi 
je možné výztuž skladovat na plochách předzahrádek na stropní konstrukci nad 1. PP. 

3.2.4 Zásobování 

Jelikož na skladování před objekty nemáme dostatek prostoru, bude výztuž navážena 
operativně, vždy například na 2 patra skeletu dopředu. 

3.3 Betonová směs 

Na stavbu bude dodávána betonová směs dle PD ve dvou pevnostních třídách a ve dvou 
třídách prostředí. Je nutné dodržovat předepsané třídy dle PD. V případě betonáže v měsících, 
ve kterých (dle tabulky průměrných měsíčních hodnot stupňů teploty vzduchu) klesá teplota 
pod + 5 °C, je nutné přidávat protimrznoucí přísady. Informace o vývoji počasí v měsících 
s průměrnou teplotou pod + 5 °C řeší příloha B5.1 Studie vývoje počasí v návaznosti 
na výstavbu. 

Pro kosmetické úpravy po odbednění bude použita vysprávková hmota na beton JSV 
od firmy Weber.  

Potřeba jednotlivých druhů betonů je níže v přehledné tabulce. Popis VNK znamená 
kompletně konstrukce - stropní deska, průvlaky a nosníky, mezipodesty. 

Tabulka 44. Potřeba betonové směsi 

Beton (m3) Vzorový objekt č. 22 

Pevnostní třída betonu C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 30/37 

Třída prostředí betonu XC1 XC2 XC1 XC2 

Podlažnost + konstrukce  

  

1. PP + markýza vstupu Stěny  112,21   

 Markýza stěny  3,21   

 Markýza strop  2,98   

 Sloupy    11,10 

 VNK    367,83 

1. NP Stěny 78,42    

 Sloupy   5,17  

 VNK 79,49    

2. NP Stěny 39,13    

 Sloupy   3,84  
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 VNK 78,72    

3. NP Stěny 39,13    

 Sloupy   5,05  

 VNK 78,27    

4. NP Stěny 39,13    

 Sloupy   5,05  

 VNK 78,27    

5. NP Stěny 39,13    

 Sloupy   5,05  

 VNK 78,27    

6. NP Stěny 39,13    

 Sloupy   5,65  

 VNK 101,06    

7. NP  Stěny 30,83    

 Sloupy   4,95  

 VNK 60,23    

Atiky a střešní stěny Stěny 21,03    

 

Pevnostní třída betonu C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 30/37 

Třída prostředí betonu XC1 XC2 XC1 XC2 

 

Beton (m3) Vzorový objekt č. 22 

Celkem objekt: 880,24 118,4 34,76 378,93 

Beton (m3) Celá 3a. fáze (obj. č. 23, 22, 21, 20) 

Celkem fáze: 3 520,96 473,6 139,04 1 515,72 

3.3.1 Mimostaveništní doprava 

Betonová směs bude dopravována autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE o objemu 
bubnu 10 m3. Dodavatelem betonové směsi bude betonárka Cemex Praha - Malešice. 
Vzdálenost od stavby je cca 4,5 km s dojezdovým časem 2 x 8 min (cesta tam a zpět). Doprava 
bude probíhat kyvadlově. Výpočet doby trvání jednoho cyklu autodomíchávače je řešen 
v odstavci níže - zásobování. 

3.3.2 Vnitrostaveništní doprava 

Betonová směs se bude dopravovat do všech konstrukcí pomocí čerpadla betonu SCHWING 
S 36 X s rychlostí čerpání 90 m3/h a to do patra 1. NP. Následně bude toto čerpadlo nahrazeno 
větším prostředkem autočerpadlem SCHWING S 43 SX s rychlostí čerpání 130 m3/h, které 
bude provádět veškeré betonáže SNK a VNK a to od 2. NP až do 3. NP. Ve 4. NP bude 
na betonáže svislých konstrukcí nahrazeno badií o objemu 1 m3. Čerpadlo pak nadále 
používáme na veškeré betonáže stropních konstrukcí a to až do 7. NP. 

3.3.3 Zásobování 

Doba trvání jednoho cyklu autodomíchávače 10 m3 

- Cesta      16 min 
- Vyprázdnění, čištění a naplnění v betonárce cca 6 min (3 + 3 min) 
- Čistá doba čerpání 10 m3 betonu do konstrukce 7 min  
- Zpracování 10 m3 betonové směsi   cca 20 min 
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Jeden cyklus autodomíchávače je dlouhý cca 49 minut. Pro kontinuální betonáž postačí 
2 vozy. Teoretická doba čekání druhého vozidla na stavbě bude cca 5 minut. 

3.4 Prefabrikovaná schodišťová ramena 

Prefabrikovaná schodišťová ramena budou osazena ve dvou provedeních. Jedná se 
o prefabrikované rameno: typ A - schodiště do 1. PP a typ B - schodiště běžných podlaží. 

Typ A - schodiště do 1. PP:  

Prefabrikované schodišťové rameno z 1. PP do 1. NP - šířka 1330 mm, stupně 
2x10x184x270 mm, délka (skladovací) 7000 mm, váha = max. 6 915 kg, 1 ks na objekt. 

Typ B - schodiště běžných podlaží: 

Prefabrikované schodišťové rameno z 1. NP do 7. NP - šířka 1380 mm, stupně 9x166,7x280 
mm, délka (skladovací) 3500 mm, váha = max. 2 590 kg, 12 ks na objekt. 

Doplňkovým materiálem budou osazovací systémové prvky pro izolaci prefa ramene 
od okolních konstrukcí a pro eliminaci kročejového hluku. Jedná se o prvky systému Schöck 
Tronsole (typy PL, F, B). 

3.4.1 Mimostaveništní doprava 

Prefabrikovaná schodišťová ramena budou na stavbu dopravena soupravou tahače DAF 
a plošinového návěsu Meusburger. Složena budou v případě lehčích ramen typu B věžovým 
jeřábem. Ramena typu A s velkou hmotností budou rovnou z dopravního prostředku pomocí 
pronajatého autojeřábu osazena na místo určení. Budou sjednány dva termíny pro osazení těchto 
prefa ramen, kdy bude pronajat autojeřáb Liebherr 1050 LTM. Pro objekty č. 22 a 20 to bude 
18. 5. 2016 a pro objekty č. 23 a 21 to bude 24. 5. 2016. 

Doplňkové materiály budou na stavbu dopraveny užitkovým automobilem Iveco. Složeny 
budou ručně. 

3.4.2 Vnitrostaveništní doprava 

Ramena typu B budou složena z dopravního prostředku na skládku S4 pomocí staveništního 
věžového jeřábu a dále v případě montáže opětovně ze skládky prefabrikátů osazena na místo 
určení. 

3.4.3 Skladování 

Prefabrikovaná ramena budou složena na vyznačené skládce S4, na ploše zhutněné 
recyklátem a budou podložena dřevěnými trámci. Doplňkový materiál budeme skladovat 
v uzamykatelném skladu. 

3.4.4 Zásobování 

Ramena budou navážena s ohledem na potřebu a možnosti dopravního prostředku. Užitná 
nosnost plošinového návěsu je 38,3 tun. Jak již bylo výše zmíněno, dojde nejprve ke dvěma 
návozům dlouhých ramen typu A, která budou z tohoto návěsu rovnou osazena na místo určení. 
Následně budou navážena prefabrikovaná ramena typu B. Skládka S4 má maximální navrženou 
kapacitu 6 ks prefabrikátů. Budou tedy učiněny celkem 4 návozy ramen pro každou dvojici 
objektů - celkem tedy 8 návozů. Návozy budou probíhat operativně dle potřeby. 

4  PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

4.1 Připravenost pracoviště 

Před samotným započetím betonáže skeletu hrubé vrchní stavby je nutná dokončenost 
skeletu spodní stavby. Provedeny jsou svislé konstrukce a strop nad 1. PP. Strop je částečně 
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odbedněn - jsou ponechány stojky s nosníky nebo trámky na vypření stropní konstrukce do 
doby, než nabyde požadované finální pevnosti. Z takto dokončeného stropu nad 1. PP musí být 
vytaženy dle PD jednotlivé výztuže navazujících konstrukcí skeletu hrubé vrchní stavby. Plocha 
stropní desky by měla být uklizena a měla by být dostatečně vyzrálá, aby umožňovala stavební 
činnost a pohyb pracovníků a strojů. Do betonáže svislých konstrukcí 1. NP musí být osazeno 
dlouhé prefa rameno jak je uvedeno výše. 

Z pohledu zařízení staveniště by před objekty již měla být vytvořena zpevněná plocha (cesta) 
hutněným recyklátem, která se napojí na již takto upravenou plochu před sjezdem do stavební 
jámy. Dále jsou zřízeny skládky prefabrikátů, bednění a výztuže.  

4.2 Převzetí pracoviště 

Před zahájením prací na ŽB skeletové konstrukci dojde k převzetí PD a kompletní 
konstrukce skeletu hrubé spodní stavby - zejména stropní konstrukce. Bude provedeno 
přeměření rovinností, budou zkontrolovány pozice vytažených výztuží dle PD. Překontrolují se 
vzájemné dilatační spáry jednotlivých základových desek sousedních objektů. Základová deska 
musí vykazovat dostatečnou vyzrálost a pevnost. O převzetí pracoviště bude sepsán protokol. 

5  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovní doba je určena od pondělí do soboty (neděle je až na výjimku při záporovém pažení 

vždy nepracovní), v čase od 7:00 do 19:00. Jedná se tedy o dvanácti hodinovou směnu. 
Pracovníci mají dle zákoníku práce nárok na 30 minutovou pauzu a to po odpracování šesti 
hodin. [3] 

5.1 Zařízení staveniště 

Doprava materiálu je po staveništní komunikaci bloku ZS-A popřípadě po asfaltové 
komunikaci bytového souboru. Před technologickou etapou ŽB skeletu bude zhotovena výše 
zmíněna zpevněná staveništní cesta a plocha zhutněným recyklátem. Vjezdové brány jsou 
dostatečně dimenzovány pro používané stojní sestavy a pro případ neprůjezdnosti pruhu 
staveništní komunikace před objekty (předpokládá se) je mezi dvojicemi objektů v mobilním 
oplocení navržena průjezdová brána. Veškeré dopravní prostředky se musí evidovat na vrátnici 
stavby. 

Energie jako je voda a elektřina jsou rozvedeny po staveništi až k budoucím vchodům 
do zhotovovaných objektů do tzv. staveništních objektových přípojek. Voda je objektovým 
přívodem rozvedena na ocelovou konstrukci s kohoutky a s armaturami pro možnost napojení 
zahradních hadic. Elektřina je přivedena do objektového stavebního rozvaděče odkud se lze 
napojit prodlužovacím kabelem. Každou dvojici objektů obsluhuje mezilehlý věžový jeřáb.  

Provozní a hygienické zázemí jako jsou záchody, umyvadla, sprchy, kanceláře, šatny apod. 
jsou umístěny v druhé části staveniště - ZS B. 

5.2 Klimatické podmínky 

Stavba se nachází v II. povětrnostní oblasti ČR a práce na hrubé vrchní stavbě ŽB skeletu 
budou probíhat od měsíce května do měsíce září. Dle níže uvedené tabulky tedy neočekáváme 
pro vrchní hrubou stavbu zhoršené podmínky pro provádění betonáží.  

Tabulka 45. Průměrné měsíční teploty vzduchu Praha (Kbely 286 m.n.m.) [4] 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T (°C) -1,6 0,4 4,2 9,6 13,8 17,3 19,2 18,9 14,4 9,2 4,3 0,1 
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Součástí diplomové práce je příloha upravující tuto dlouhodobou tabulku průměrných teplot 
lokality Praha Kbely podrobným studiem teplot a sněhových srážek za posledních 5 zimních 
období. Jedná se o dokument B5.1 Studie vývoje počasí v návaznosti na výstavbu. 

Obecně jsou zakázány jakékoliv práce v rozmezí -10 °C a + 40 °C. Teplota by během směny 
neměla klesnout pod + 5 °C. Při teplotě pod + 5 °C je nutné provádět zimní opatření betonáže 
(nemrznoucí složky, ohřívání záměsové vody apod.). Měření teploty provádíme celkem třikrát 
(začátek směny, poledne a odpolední hodiny) a uvedeme je zápisem do SD. 

Viditelnost v místě stavby musí být v době provádění stavebních prací min. 30 m. 
Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce na plošinách 
apod. konstrukcích výšky větší jak 5 m. Toto nařízení platí i pro přesuny břemen věžovým 
jeřábem – nad 8 m/s platí zákaz přemísťování bednění, výztuže, prefa ramen i betonáž badií 
věžovým jeřábem. Hrozí rozhoupání prvku a jeho uvolnění se nebo náraz do objektu. 
Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré výškové práce. 

V návaznosti na klimatické podmínky je níže proveden výpočet doby tvrdnutí betonu pro 
jeho možné odbednění. Vycházíme z výše uvedené tabulky teplot a z materiálů ze cvičení 
CW15 Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí [8] 

5.2.1 Výpočet tvrdnutí betonu pro potřeby procesu odbednění 

Hrubá vrchní stavba ŽB monolitického skeletu 

Vstupní data 

termín provádění:     květen až září 2016 
nejnižší průměrná teplota při provádění:  13,8 °C 
používané třídy betonu:   C 20/25, C 30/37 
požadovaná pevnost pro odbednění:   Rbd = 10 MPa 

Metodika výpočtu 

1) Zjistíme, za jakou dobu tvrdnutí dosáhne beton požadovanou pevnost 10 MPa při 
průměrné teplotě tvrdnutí 20 °C. 

Rbd = Rb28d ( 0,28 + 0,5 log d) 
+ stanovíme průměrnou teplotu (tzv. Mannheimské hodiny) - bereme hodnotu z tabulky 
tprům = ( t7  + t13 + t21 + t21 ) : 4  => uvažujeme hodnotu 13,8 °C 

2) Zjistíme tzv. faktor zrání 

f = (t + 10) × d 

3) Vypočítáme dobu tvrdnutí d (potřebnou pro dosažení odbedňovací pevnosti) 

- dosazením faktorů zrání a zvolené průměrné teploty do vzorce: f = (t + 10) × d 

Výpočet 

Beton C 20/25      

1) 10 = 25 × (0,28 + 0,5 log × d) 
 1000 = 700 + 1250 log(d) 
 10 6/25 = d 
 d = 1,7378 → d = 1,75 dne – při teplotě 20°C 
2)  f = (20 + 10) × 1,75 
 f = 52,5 °dnů 
3) 52,5 = (13,8 + 10) x d 
 d = 2,2 dní 
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Beton C 30/37 

1) 10 = 37 × (0,28 + 0,5 log × d) 
 1000 = 1036 + 1850 log(d) 
 10 18/925 = d 
 d = 0,96 → d = 1 den – při teplotě 20°C 
2)  f = (20 + 10) × 0,96 
 f = 28,8 °dnů 
3) 28,8 = (13,8 + 10) x d 
 d = 1,2 dní 
 
Závěr: Konstrukce z betonu třídy C 20/25 můžeme odbedňovat nejdříve po 2,2 dnech a 

konstrukce z betonu třídy C 30/37 nejdříve po 1,2 dnech. Jelikož je brána nejnižší možná 
průměrná teplota přim provádění můžou se doby odbednění zkracovat. 

5.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni zejména 
ve vyhláškách č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., o nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a také 
detailně seznámení s pracovním postupem a technologií. O školení musí být proveden zápis 
do stavebního deníku a tento pak stvrzen podpisy všech pracovníků. [5] 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení 
od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

6  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

6.1 Stálá pracovní četa ŽB monolitický skelet 

Jelikož se jedná o stavbu celkem 4 bytových domů, kde 2 z nich jsou propojené suterénem 
1. PP bude mít každou dvojici na starost jedna četa, která se bude při pracích mezi dvěma 
objekty ve dvojici přesouvat - jedná se o proudovou výstavbu, kterou řeší kapitola A7. Časový 
plán hlavního stavebního objektu.  

První četa A pracuje na objektech č. 23 a 22. Druhá četa B na objektech č. 21 a 20. Složení 
čety A i B je totožné. 

Samotná četa se dělí do skupin - železáři, tesaři a betonáři.  

1x Vedoucí čety 

Jedná se tzv. mistra - o vyškoleného technika v oboru. Má min. 10 letou praxi. Řídí 
a organizuje stavební práce, je zodpovědný za výslednou kvalitu díla, provádí kontroly 
geometrie a rovinnosti, dohlíží nad dodržováním BOZP. 

• Skupina železáři 

8x Železář 

Proškolení a technicky zkušení a zdatní pracovníci v oboru. Praxe s prováděnými 
konstrukcemi min. 5 let. Min. jeden z těchto pracovníků má vazačské zkoušky a je proto určen 
k uvazování břemen. Min. 3 pracovníci mají svářečské průkazy. 

1x Pomocný dělník 

Pomocné práce při železářských pracích. Je proškolen a seznámen s prováděnými pracemi. 
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• Skupina tesaři 

14x Tesař 

Proškolení a technicky zkušení a zdatní pracovníci v oboru. Praxe s prováděnými 
konstrukcemi min. 5 let. Min. jeden z těchto pracovníků má vazačské zkoušky a je proto určen 
k uvazování břemen.  

1x Pomocný dělník 

Pomocné práce při konstrukcích bednění. Je proškolen a seznámen s prováděnými pracemi. 

• Skupina betonáři 

8x Betonář 

Proškolení a technicky zkušení a zdatní pracovníci v oboru. Praxe s prováděnými 
konstrukcemi min. 5 let.  

1x Pomocný dělník 

Pomocné práce při betonážích skeletu. Je proškolen a seznámen s prováděnými pracemi. 

6.2 Přidružený personál stavby a dopravci 

- Jedná se o personál, který je na stavbě přítomen, ale je využíván pro obecné potřeby 
řemesel (betonáři, zedníci apod.). 

2x Jeřábník 

Na stavbě 4 bytových domů se nachází 2 věžové jeřáby. Jeřábník zodpovídá za provoz 
a běžnou údržbu jeřábu, vykládá a přemisťuje požadovaný materiál, má platný jeřábnický 
průkaz a lékařské osvědčení. Pracuje ve směnách, tak aby byl na stavbě přítomen po celou dobu. 
To znamená, že během jednoho pracovního dne se nám vystřídají dva jeřábníci na dvou 
instalovaných věžových jeřábech. První směna je od 7:00 do 13:00 a druhá od 13:00 do 19:00. 
Pracovníci tak dle zákoníku práce nemají během šesti hodinové směny nárok na pauzu. [3] 

2x Geodet 

Proškolený a technicky zdatný pracovník z oboru geodezie staveb. Má na starost přesnost 
a zaměřování výstavby. K technologické etapě ŽB monolitického skeletu je operativně 
povoláván na kontrolu a zaměření přesnosti výstavby. 

Dopravci 

- Dopravci jsou řidiči strojů souvisejících s technologickou etapou ŽB monolitického 
skeletu. Jedná se o řidiče: 

 2x řidič autodomíchávače (pro každou četu), 1x řidič čerpadla (pro každou četu), 1x řidič 
soupravy zásobující stavbu výztuží, bedněním a prefabrikovanými dílci, 1x řidič užitkového 
vozu. 

7  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Veškeré parametry a údaje jsou řešeny v kapitole A6. Návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanizmů. 

7.1 Hlavní stroje a mechanismy 

- Věžový jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 
- Tahač DAF XF 440 FT 4x2  
- Valníkový návěs SCHARZMÜLLER 
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- Plošinový návěs MEUSBURGER - MEGA 3 
- Užitkový vůz Iveco Daily 35S21V - Furgon 
- Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 
- Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 X 
- Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 43 SX 
- Badie na beton - typ 1016H.12 s plošinou 

7.2 Menší stroje a mechanismy 

- Nivelační přístroj Z32 
- Úhlová bruska Hilty DCG 230-DB 
- Aku vrtací-utahovací šroubovák Hilty SF 10W-A22 
- Okružní pila Makita 190 mm 
- Bourací kladivo Hilty TE 1500-AVR 
- GAMA 1550 Svářecí invertor MMA – TIG 
- Ponorný vibrátor Tremix MAXIVIB 
- Vibrační lať BARIKELL - 2m 
- Makita HW151 - vysokotlaký čistič 

7.3 Vybrané nářadí a pomůcky 

- Palice, tesařská kladiva, pákové štípací kleště, vazačské kleště, páčidla, pásma, ocelové 
svinovací metry délky 5 m, vodováhy a zednické latě, zednické lžíce, špachtle, lopaty, zednické 
kýble a kalfasy, zvedací popruhy tkané, prodlužovací kabely 

7.4 Pomůcky BOZP 

7.4.1 Hromadná ochrana pracovníků 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou při výstavbě jednotlivých pater skeletu, pohyb 
pracovníků po staveništi, provoz věžového jeřábu a vázání břemen. 

- Horolezecké popruhy a úvazky, konstrukce přenosných lešení a zhotovení obvodového 
zábradlí - systémové zábradlí u stropního bednění Multiflex, individuální při betonážích 
svislých konstrukcí (dřevěné zábrany mezi bednění a následně mezi obvodové konstrukce 
sloupů a stěn kotvením hmoždinkami nebo do otvorů po stahujících šroubovicích bednění) 

7.4.2 Osobní ochranné pomůcky 

- Ochranná helma. Je vyžadováno její neustálé používání 
- Pracovní obuv - pevná obuv s kvalitní podrážkou, vyztužená špička. 
- Pracovní oděv s důrazem na dlouhé kalhoty 
- Reflexní vesta. Z důvodů přehlednosti (zejména při práci jeřábu). 
- Ochranné rukavice 
- Ochranné brýle - důležitá pomůcka na ochranu zraku při řezání stavebních dílců 
- Bezpečnostní sluchátka - ochrana sluchu. 

8  PRACOVNÍ POSTUP 

8.1 Monolitické svislé nosné konstrukce 

8.1.1 Armování 

Pro armování všech konstrukcí bude používána ocel třídy 10 505 R. Pro svislé konstrukce 
jsou ve většině případů dle PD v armovnách předpřipraveny jednotlivé sestavy armatur 
a dovezeny na stavbu. Doplňkové úpravy armatur budou probíhat na předmontážních plochách - 
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na skládkách armatur nebo přímo v místě kde provádíme armování (jednotlivé pracovní plochy 
podlaží). 

Před osazováním výztuží je nutné zkontrolovat její celistvost a zejména čistotu povrchu. 
Jestliže je výztuž znečištěna (koroze, zemina, prach, cementové mléko, betonová směs, apod.) je 
nutné ji těchto nečistot zbavit, aby byla zajištěna její dokonalá přilnavost k betonu.  

Výztuž se ukládá a osazuje do poloh dle PD. Je důležité zejména dodržet předepsanou krycí 
vrstvou. K tomu se na pruty osazují plastové PVC distančníky (mají tvar prstence). Jejich počet 
na m2 dané konstrukce je dán PD. Napojení výztuží na výztuže vystupující z vodorovných 
konstrukcí se prování pomocí svaření. Ostatní spoje jsou z vázacího drátu. Délky jednotlivých 
přesahu jakožto max. povolené rozteče výztuží opět definuje PD. Je nutné tyto zásady dodržovat 
zejména z hlediska funkce výztuže a také, abychom při následné betonáži dokázali beton o dané 
frakci vyplnit do všech prostor vyztužené konstrukce a následně ho také dokázali kvalitně 
zhutnit. 

8.1.2 Bednění 

Součástí řešeného technologického předpisu jsou výkresové přílohy navrženého systému 
bednění stěn a stropní konstrukce C9.01.A Výkres bednění ŽB svislých konstrukcí, 
C9.01.B Výkres bednění ŽB stropní konstrukce a C9.01.C Detail bednění ŽB stropní 
konstrukce. Pro tyto přílohy výkresu bednění svislých a vodorovných konstrukcí jsem zvolil 
vzorové 2. NP, jelikož se zde nachází jak u stěn, tak u stropů asi největší množství dílčích 
konstrukcí. Zejména se jedná o převislé konstrukce stropů na jižní straně a o 2 druhy balkonů. 

Bednění je dočasná stavební konstrukce, která slouží k vytvoření trvalých betonových 
konstrukcí předepsaného tvaru. Bednícími pracemi rozumíme soubor procesů: 

- příprava bednění 
- sestava = montáž 
- odbedňování po zatvrdnutí betonu = demontáž 
- čištění, ochrana a údržba bednícího materiálu 

Používaný materiál a rozměry 

V případě všech svislých konstrukcí (spodní i vrchní stavby ŽB monolitického skeletu) bude 
docházet k oboustrannému bednění. Všechny tyto konstrukce budou rovněž bedněny systémem 
Peri TRIO a to i sloupy, které svým delším rozměrem překračují hranici 750 mm pro sloupové 
bednění Peri TRIO (sloupy mají delší rozměr min. 800 mm) 

Základní stěnový panel bednění má rozměry šířka 2400 x výška 2700 mm. Šířky a výšky 
jsou následně v modulu po 300 mm rozšiřovány. U šířky jsou to zmenšující přídavné profily 
300, 600, 900 a 1200 mm. Výškově se pak modul od základní výšky rozšiřuje na stěny o výšce 
2700, 3000, 3300 až 5400 mm. Veškeré prvky stěnového bednění se dají navzájem spojovat 
a umožní nám tedy vybednit jakkoliv široké a vysoké konstrukce sloup a stěn. Prvky bednění 
lze i přetáčet - záměna výšky a šířky stěny!  

Abychom na stavbě neměli veliké množství bednících prvků a také z důvodů technologie 
provádění vnitřních stěn a obvodových průvlaků v běžném nadzemním patře, volím jako 
základní výšku bednění modul 3000 mm. Modul 2700 mm použijeme pouze na bednění hrubé 
spodní stavby skeletové konstrukce v kombinaci s modulem 3300 mm. Tyto pak rozebereme 
a vzájemným spojením vytvoříme výsledný modul 3000 pro opakovatelná patra vrchní 
hrubé stavby skeletu. V našem případě bude tudíž výška bednění stěn a sloupů v jednotlivých 
podlažích následující. [5,6,7] 

Suterén 1. PP- A  - bednění výšky 2700 mm, čistá betonáž do požadované  
    výšky 2500 mm (pozice dle PD) 
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Suterén 1. PP- B  - bednění výšky 3300 mm, čistá betonáž do požadované  
    výšky 3180 mm (pozice dle PD) 

1. NP až 6. NP - A  - bednění vnitřních konstrukcí výšky 3000 mm, čistá   
    betonáž do požadované výšky 2800 mm (pozice dle PD) 

1. NP až 6. NP - B  - bednění obvodových konstrukcí výšky 3000 mm, čistá  
    betonáž do požadované výšky 2520 mm (ve výkrese značeno  
    jako snížená úroveň - všechny obvodové „sloupy“ a krajní části  
    dlouhých stěn pro napojení průvlaku při betonáži stropní  
    konstrukce) + čistá betonáž do výšky 2800 mm v ostatních  
    pozicích obvodových konstrukcí (pozice dle PD) 

7. NP - A   - bednění vnitřních konstrukcí výšky 3300 mm, čistá   
    betonáž do požadované výšky 3070 mm (pozice dle PD) 

7. NP - B   - bednění obvodových konstrukcí výšky 3000 mm, čistá  
    betonáž do požadované výšky 2790 mm - průvlaky nad   
     obvodovými otvory (pozice dle PD) 

Střecha -atiky  - bednění výšky 1200 mm, čistá betonáž do požadované  
    výšky 1000 mm (pozice dle PD) 

Střešní prostupy  - bednění výšky 1200 mm, čistá betonáž do požadované  
    výšky dle PD 

Dojezd výtahu  - bednění výšky 1500 mm (900 + 600 mm), čistá betonáž  
    do požadované výšky 1410 mm (pozice dle PD) 

Samotný proces bednění 

Před procesem bednění je nutné veškeré komponenty zkontrolovat z hlediska jejich 
neporušenosti (konstrukce a povrchy), stability a únosnosti. Nevhodné a poškození prvky 
je třeba vyloučit z procesu bednění. Bednění je nutné před samotnou aplikací očistit (pokud bylo 
špatně provedeno po procesu odbedňování) a následně opatřit odbedňovacím nátěrem (nejlépe 
formou postřiku z tlakové nádoby). 

Nejprve začneme bednit vnitřní sloupové konstrukce, následně stěnové. Zásadou je postup 
od nejkomplikovanějších míst bednění stěn (rohy a napojení stěn) směrem ke středům stěn, kde 
lze v případě zbytkového rozměrů vkládat menší bednící desky, příložníky nebo stavební řezivo 
(trámce). Vzájemné kotvení panelů do větších stěn je nutné provádět mimo na montážní ploše. 
Ke spojování stěnového bednění používáme BDF zámky. 

 
Obrázek 88. BDF zámek (zleva: běžné spoje, rohové spoje, nastavení výšky) [6] 

Bednění (dílce nebo sestavy) se bude přepravovat ze skládky (montážní plochy) pomocí 
věžového jeřábu. K těmto účelům je od firmy Peri k bednění jako příslušenství dodáván 
sestavovací hák. Před samotnou aplikací sestavovacích háku na bednění je nutné se přesvědčit 
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o jejich neporušenosti. Následně na každý díl upevníme vždy dva háky (platí zákaz přepravovat 
dílec pouze na jednom sestavovacím háku), přesvědčíme se o jejich uchycení a dodatečně 
překontrolujeme také pevnost BDF zámků dílce či celé sestavy. Dílce přepravujeme věžovým 
jeřábem vždy jen ve svislé poloze. 

 
 

Obrázek 89.   Sestavovací hák [6] Obrázek 90.   Přeprava [6] 

Samotné sestavování bednění provádíme do jeho výšky 3,0 m z úrovně pracovní podlahy 
(betonová základová deska, strop) a současně také z přenosného hliníkového lešení. Každé 
bedněné musí být zajištěno pomocí RS stabilizátorů, aby byly účinněji přeneseny síly 
od namáhání betonovou směsí. Rozteče jsou dle výšky bednění patrné z níže přiložené tabulky. 
Tyto stabilizátory provedeme u všech vnitřních a venkovních konstrukcí bednění v 1. PP 
a v ostatních patrech pouze u vnitřních konstrukcí. U venkovních obvodových je nutné 
ve vyšších patrech, díky volné hloubce, stabilizovat bednění z venkovní strany do konstrukce 
podlahy (stropní konstrukce) pomocí stabilizační patky a kotevních šroubů a RS stabilizátory 
použít jen z vnitřní strany. 

 

Obrázek 91. Tabulka zásad osazování stabilizátorů bednění [6] 

Panely sestavujeme dohromady pomocí BDF zámků, přičemž si v polohování bednících 
panelů pomáháme palicemi a páčidly. Až po konečné stabilizaci prvku, ho můžeme odepnout 
ze sestavovacích háků. Bednění vyrovnáváme vodováhami. Veškerá bednění stavíme 
až po vyvázání výztuže - jelikož většina výztuží je připravena z armovny. Následně dojde ke 
stažení oboustranného bednění pomocí závitových tyčí a matic, aby tak byl podobně jako 
stabilizátory eliminován tlak čerstvé betonové směsi, která by mohla bednění roztrhnout. 
V bednění jsou pro tyto účely připravené otvory. Šroubovice se vkládá do plastových 
distančních prvků a oboustranně se utahuje talířovou maticí. Nevyužité otvory je nutné zaslepit 
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plastovou záslepkou. Výše zmíněné snížené úrovně krajních částí obvodových stěn (tzn. stěnu 
o výšce betonáže 2800 mm, chceme na koncích pro budoucí napojení průvlaku betonovat 
do výšky 2520 mm) vytvořme pomocí vloženého XPS polystyrenu do bednění a jeho zajištění 
proti posuvu. Následovala by betonáž. 

Finální odbednění může nastat až po pokynu zodpovědného vedoucího pracovníka stavby, 
který určí, že konstrukce dosahuje bezpečné požadované pevnosti. Při odbedňování je zakázáno 
odtrhávat bednění pomocí zvedacích mechanismů. Pouze upneme bednění do sestavovacích 
háků tak, aby bylo bednění při demontáži jištěno proti překlopení a pádu.  Uvolníme BDF 
zámky a odejmeme stabilizátory. Následně pomocí páčidla i kladiva bednění odtahujeme 
od betonové konstrukce. Dílce přepravujeme na místo skladování, kde je očistíme a ošetříme 
pro další použití. 

8.1.3 Betonáž 

Betonová směs bude z betonárky dopravována pomocí autodomíchávačů. Před aplikací 
betonové směsi je potřeba kontrola dodacího listu, kontrola třídy a konzistence směsi a odebrání 
zkušebních vzorků. Beton se bude do 3. NP čerpat do konstrukce pomocí autočerpadla. 
Od 4. NP výše pak bude doprava betonu do svislých konstrukcí zajištěna pomocí badie. 
Betonová směs se při dopravě do konstrukce nesmí jakkoliv znehodnotit (deštěm, sněhem, 
prachem, odřezky materiálů, apod.). Přepravní stroje betonu se musí před použitím navlhčit 
proudem vody. U proplachu čerpadla či badie se nesmí tato voda vypustit do konstrukce 
bednění. 

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

Betonáž budou provádět zodpovědní a proškolení pracovníci, kteří budou vybaveni osobními 
ochrannými pomůckami. Práce budou provádět s přenosných lešení. Komunikace mezi betonáři 
a obsluhou čerpadla, nebo věžového jeřábu v případě použití badie, bude pomocí vysílaček. 

Beton do bednění ukládáme z maximálně 1,5 m výšky. Badie i čerpadlo jsou pro tyto účely 
vybaveny betonážním gumovým rukávcem. Směs ukládáme ve vrstvách o max. mocnosti 300 
mm a následně tuto vrstvu hutníme. Při hutnění bychom současně vibrátorem měli pomocí 
vpichu hutnit i předchozí vrstvu a to v hloubce 10 až 100 mm této předchozí vrstvy. Vzdálenost 
vpichů vibrátoru by neměla překročit hranici 1,5 násobku účinného poloměru vibrátoru. 
Je nutné dbát na opatrnost při hutnění a touto činností neporušit pozice bednění a výztuže. 
Rovněž dávám pozor na vložené prvky XPS, které mají zaručit lokální snížené betonáže. 
Dbáme také na optimální čas vibrování vrstvy betonu tak, abychom přemírou hutnění 
neseparovali jednotlivé složky směsi. V případě nutnosti přerušení prací nesmí být časová 
prodleva mezi jednotlivými vrstvami více jak 2 hodiny. 

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

Následuje zrání betonu, kdy je nutné tyto konstrukce ošetřovat. Odhalené části konstrukce 
nejlépe překryjeme folií nebo vlhkou tkaninou (osvědčené jsou odřezky geotextilie apod. 
materiálů) a vlhčíme kropením. Nepředpokládá se betonáž v období, kdy teploty klesají pod 
hranici +5°C. Odbednění je možné za cca 53 hodin u betonu třídy C 20/25 a za cca 29 hod 
u betonu třídy C 30/37. Případné povrchové nedostatky (bubliny, odlupky a kaverny) se očistí 
na hutný materiál, navlhčí a napenetruje. Jako vysprávkovou hmotu volíme již výše zmíněnou 
maltu JSV od firmy Weber. 
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8.2 Monolitické vodorovné nosné konstrukce 

8.2.1 Bednění 

Používaný materiál a rozměry 

Součástí řešeného technologického předpisu jsou výkresové přílohy navrženého systému 
bednění stěn a stropní konstrukce C9.01.A Výkres bednění ŽB svislých konstrukcí, 
C9.01.B Výkres bednění ŽB stropní konstrukce a C9.01.C Detail bednění ŽB stropní 
konstrukce. Pro tyto přílohy výkresu bednění svislých a vodorovných konstrukcí jsem zvolil 
vzorové 2. NP, jelikož se zde nachází jak u stěn, tak u stropů asi největší množství dílčích 
konstrukcí. Zejména se jedná o převislé konstrukce stropů na jižní straně a o 2 druhy balkonů. 

Poznámka: V případě detailního řešení bednění stropní konstrukce nad 2. NP, lze výhodně 
dle individuálního návrhu na obvodové bednění průvlaků (na horní líc druhé vrstvy nosníků 
průvlakového bednění), přes vložená hoblovaná prkna tl. 19 mm, ukládat druhou vrstvu nosníků 
GT24 bednění stropní desky. Ušetříme tím podélné nosníky první vrstvy, současně ušetříme 
i stojky a tím výrazně zlepšíme možnost pohybu pracovníků na daném patře. Více viz příloha 
C9.01.B Výkres bednění ŽB stropní konstrukce a C9.01.C Detail bednění ŽB stropní konstrukce. 

V případě všech vodorovných konstrukcí bude použito systémové bednění značky Peri 
MULTIFLEX. To se skládá z podpěrných stojek, z dvou vrstev nosníků GT 24 a z bednící 
překližky. 

Nejprve dojde k rozmístění podpůrných ocelových stojek PEP 20 – 300 s ocelovou patkou. 
Ty jsou osazeny na stabilizační trojnožce. Stojka s trojnožkou musí být umístěna na rovném 
a čistém podkladu. V rozích a při kolizi sousedních trojnožek dojde k jejich úpravě natočením 
noh do požadované polohy tak, aby neztrácela stojka stabilitu. Na obvodu na krajích stropní 
konstrukce nebo balkonů udržujeme odstup o hrany min 150 mm. V zásadě používáme na stojce 
dva typy hlavic. Konečné křížové hlavy pro podepření konců podélných nosníků a mezilehlé 
přímé hlavy pro podepření mezi koncovými hlavami. Platí zásada, že přímé hlavy musí být 
osově min. 150 mm od konce podélného nosníku a dále pak, že rozestupy mezi mezilehlými 
přímými hlavami (bráno i jako rozteč mezi přímou a křížovou hlavou) musí být dle tabulek 
v našem případě max. 1800 mm (u detailně řešeného 2. NP). Hlavy se zajištují klapkou, nebo 
čepem se závlačkou. 

Pomocí rotačního laseru nebo nivelačního přístroje ustavíme hlavice do požadovaných 
výšek. Po výškovém usazení můžeme ukládat podélné nosníky GT24 pomocí pracovní vidlice. 
V místech navazujícího nosníku je potřeba na hlavici převázat nosníky přesahem min. 150 
od osy hlavice na každou stranu nosníku. Maximální osová rozteč mezi podélnými nosníky 
je obecně 2000 mm. Ovšem dle výpočtových tabulek se dá v daných případech volit i větší 
rozestupy (v detailně řešeném 2. NP je to pro dané zatížení max. 2020 mm s následnou roztečí 
vrchní řady nosníků od 500 do 750 mm)  

Na tyto podélné nosníky obdobně pomocí pracovní vidlice osadíme příčné horní nosníky 
GT24. Opět platí stejná zásada přesahování 150 mm jako u podélných spodních nosníků. 
Do této fáze je montáž bednění stejná v celé ploše konstrukcí (průvlaky, balkony, běžná deska 
1. PP a běžná deska 1. NP až 7. NP). V případě 1. PP klademe voděvzdornou očištěnou bednící 
překližku o tloušťce 21 mm. Tu je potřeba před aplikací armatur ještě napustit odbedňovacím 
přípravkem. Jelikož se v 1. PP nesetkáme s obvodovými průvlaky, je tímto montáž bednění 
ukončena.  

Bednění průvlaků a stropní konstrukce je pojato jako jedna celistvá konstrukce. Výška 
vrchní řady nosníků i s položeným bedněním o tl. 21 mm bude přesně ve výškové úrovni spodní 
hrany průvlaku a to 2 520 mm (v 7. NP 2 790 mm) od čisté podlahy. Nosníky budou vytaženy 
600 mm za venkovní okraje obvodových konstrukcí (stěny, sloupy, budoucí stropní konstrukce 
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a průvlaky). Budou sloužit jako opěry pro boční bednění průvlaků pomocí AW rámu, překližky 
a zesílení přiloženými nosníky GT24. Na příložné (zesilující) nosníky bednění průvlaku bude 
připevněno systémové zábradlí. Kde není zesílení řešeno (balkony) tam se zábradlí osadí na 
vytažené podélné či příčné nosníky a případný prostor mezi zábradlím a hranou bednění bude 
vyskládán bedněním nebo prkny. Zbývající část nosníků na vnitřním okraji bude sloužit rovněž 
jako opěra pro bednění s AW rámy vnitřní části průvlaku. Zároveň ale tyto nosníky budou 
sloužit jako podpěrná konstrukce pro horní řadu nosníků bednění stropu - je ovšem nutno je 
podložit hoblovanými prkny o tl. 19 mm. Vzniká tím snížená spotřeba podélných nosníků a 
podpěrných stojek u bednění plochy desky. Tuto možnost umožňuje fakt, že mezi vrchní řadou 
nosníků pro bednění a nutnou výškou bednění topní desky je 280 mm = výška průvlaku. Tudíž 
po aplikaci podložení prknem tl. 19 mm, osazení nosníků GT24 o výšce 240 mm a pokládce 
bednící překližky tl. 21 mm dostáváme požadovanou výšku 280 mm. Bude tedy vybudován 
jakýsi prostorový kastlík zvýšený oproti bednění průvlaků o 280 mm. Pro celou konstrukci 
bednění opět platí nutné ošetření odbedňovacím prostředkem. 

Bednění stropů se bude provádět identicky ve všech nadzemních podlažích. Výhodou 
je navíc, že u pater 2. NP až 5. NP je stropní konstrukce totožná tudíž bednění je zvlášť při 
proudové výstavbě ve dvojici objektů opakovatelné a šetří nám čas i finance. 

U jižních balkonů a převisu dojde k montáži bednění zvlášť obdobným způsobem položením 
podložek z hoblovaných prken a kladením horních nosníků GT24. Následně se tak jako v celé 
ploše bednění stropu aplikuje bednící překližka tl. 21 mm. U severních balkonů máme naopak 
dostatečný prostor k tomu, abychom vytvořili klasické bednění pro danou výšku desky balkonu. 
To bude provedeno pomocí dvou podélných nosníků GT 24 a následným kladením příčníků. 
Hrany všech převislých konstrukcí se budu obedňovat pomocí AW rámů podobně jako 
u průvlaku. Spojení stropní konstrukce a balkonu bude přes vložené ISO nosníky. Napojení 
na stropní konstrukci a průvlaky bude až v horní části stropní konstrukce. Plochu bednění 
je nutné ošetřit odbedňovacím přípravkem. 

Bednění mezipodest schodišť provádíme zároveň s daným patrem a postupujeme 
dle základních pravidel uvedených v tomto předpise. 

8.2.2 Armování 

Pro armování všech konstrukcí bude používána ocel třídy 10 505 R. Armokoše a ocel pro 
výztuž bude očištěna, odmaštěna a připravena na použití. Armokoše pro průvlaky budou 
přivezeny již připravené, pouze se musí na stropní konstrukci zkompletovat, protože jako 
kompletní obvodový celek je není možné přepravit. Přemístíme je pomocí jeřábu na místo 
určení. Prutové armatury, které se budou ručně kompletovat (horní a dolní výztuž stropní 
konstrukce) přepravíme ve svazcích nebo v boxech také na místo určení.  

Vázání výztuže podesty i mezipodesty bude probíhat současně s armováním stropu 
průvlaků a balkonů. Vyvázání výztuže stropu zajistí četa železářů. Bude postupováno podle 
platné výkresové dokumentace výztuže a dle níže rozepsaného postupu. Jako opatření proti 
bludným proudům je navrženo provaření pokračující výztuže s výztuží stropní desky. Provaření 
styku výztuže musí být provedeno po kompletním vyvázání výztuže a před betonáží stropu. 
Pro usnadnění pohybu pracovníků a neporušení vyvázané výztuže je doporučeno položit 
na výztuž bednicí desky nebo stavební řezivo. Při betonáži stropu je budou betonáři postupně 
odstraňovat. 

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

Na distanční podložky se začne klást spodní hlavní výztuž. Směr kladení výztuže 
je zaznačen na výkrese dolní výztuže a je nutné jej dodržovat. Pruty se budou umísťovat 
na předem zakreslené značky. Každý prut musíme pomocí vázacího drátu přivázat k distanční 
podložce. Po vyvázání dolní výztuže v obou směrech musí následovat kontrola jednotlivých 
prutů a jejich osová vzdálenost. 

Mezi speciální prvky patří dilatační trny, pouzdra a příhradové distanční pásy. Dané prvky 
jsou zakresleny do výkresů výztuže a jejich přesný typ je uveden ve výpise speciálních prvků. 
Dilatační trny a pouzdra přibijeme hřebíkem do čelního bednění dle požadovaných vzdáleností. 
Následně je provážeme i s dolní výztuží. Pouzdra slouží k upevnění budoucí konstrukce 
schodiště. Na spodní výztuž budou umístěny ocelové distanční příhradové podložky, výšky 
uvedené v projektové dokumentaci, které nám zajistí potřebnou vzdálenost horní od dolní 
výztuže a také dodržení krytí výztuže pro horní vrstvu. Podložky se kladou jedním směrem 
ve vzdálenosti cca 600 až 1000 mm. Dalšími speciálními prvky jsou ISO nosníky, jež zajišťují 
přenesení výztuže do balkonových konstrukcí za požadovaných tepelně-technických vlastností. 
Osazení nosníků se řídí projektovou dokumentací. Po obvodu stropní konsrukce se vyvážou 
položky tvaru U, tvořící olemování výztuže stropu. 

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

Jako opatření proti korozním vlivům bludných proudů je navrženo provaření pokračující 
výztuže s výztuží stropní desky. Provaření styku výztuže musí být provedeno po kompletním 
vyvázání výztuže a před betonáží stropu. 

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

8.2.3 Betonáž 

Betonáž stropní konstrukce jako celku bude probíhat najednou bez dilatačních přerušení. 
Betonáž mezipodest bude probíhat současně s betonáží stropu a průvlaků. 

Před zahájením betonáže zkontrolujeme čistotu stropního bednění a výztuže. Jedná se 
především o odstranění pilin, zbytků vázacího drátu, štítků výztuže, bláta atd. Zejména 
v případě ponechaných kovových předmětů, můžou tyto prvky v budoucnu vytvářet korozivní 
výkvěty v již hotových omítkách - proto bych doporučil důkladné vysátí plochy bednění. 
Betonáž nesmí být zahájena při nepříznivých klimatických podmínkách. 

K betonáži všech stropů budou použita čerpadla betonu. Badie bude použita v případě 
poruchy čerpadla nebo jiných (např. dosahových) komlikací. Na stavbu přijede jako první 
čerpadlo betonu a připraví se k betonáži, tzn. zapatkuje se a rozloží rameno. Před zahájením 
čerpání betonu je třeba zvlhčit potrubí čerpadla betonu vodou. Stejné nařízení platí i pro využití 
badie. Následně se spustí betonáž, která bude probíhat systematicky, a betonová směs nesmí být 
ukládána z výšky vyšší než 1,5 m. Bude použit stejný beton pro průvlaky i stropní konstrukci 
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C25/30 XC1, S3, Dmax 16 mm. Při zahájení betonáže se provede odběr vzorku betonu a bude 
testován laboratorně. 

Pro vibrování průvlaků bude použit vysokofrekvenční ponorný vibrátor s elektrickým 
měničem frekvence a následně vibrační lišta. Tloušťka čerstvé betonové směsi by neměla 
přesáhnout 30 cm (výška průvlaku je 280 mm, v propojení s deskou pak celková výška 
480 mm). Doporučenou tloušťku splňujeme u desky v celém rozsahu konstrukce jednou 
vrstvou. Vibrátor bude ponořen svisle bez vodorovného pohybu ve vzdálenostech 1,5 násobku 
akčního dosahu. Délka vibrování by měla být mezi 5 až 15 sekundami v závislosti 
na konzistenci betonu. Následně se horní vrstva betonu vibruje pomocí vibrační lišty. 
Pro stropní desku je postup vibrování čerstvé betonové směsi totožný. Avšak musíme dbát 
na to, aby nedošlo k převibrování betonové směsi, tzn. aby nedošlo k oddělení složek 
a vyloučení cementového mléka. Po zvibrování směsi se provede zahlazení pomocí lišty. 
Celkovou betonáž stropní konstrukce bude provádět betonářská četa. Při betonáži nesmí dojít k 
poškození výztuže nebo bednění. 

Ošetřování betonu 

Je nutné konstrukci po betonáži zakrýt ochrannou geotextílií a pravidelně vlhčit vodou tak, 
aby geotextilie byla stále vlhká po dobu alespoň dvou dnů. Pokud se nedodržuje daný postup, 
mohou se vytvořit trhlinky v konstrukci. Trhlinky negativně ovlivňují kvalitu konstrukce. 
Nepředpokládá se betonáž v období, kdy teploty klesají pod hranici +5°C. 

Demontáž bednících konstrukcí 

Zabetonovaná konstrukce se může částečně odbednit při dosažení pevnosti 10 MPa. Pevnost 
naměříme pomocí Schmidtova tvrdoměru. Dosažení pevnosti je závislé na okolní teplotě. Pro 
nejnižší průměrnou teplotu lze odbednit stropní konstrukce za 53 hodin. Stropní konstrukce 
musí zůstat částečně zabedněná do nabytí maximální 100 % pevnosti navrhovaného betonu 
minimálně po dobu 28 dní. Po dosažení 100 % pevnosti je možno stropní konstrukci zcela 
odbednit. 

Částečné odbednění je možné cca po 48 hodinách od dokončení betonáže. Případné 
povrchové nedostatky (bubliny, odlupky a kaverny) se očistí na hutný materiál, navlhčí 
a napenetruje. Jako vysprávkovou hmotu volíme již výše zmíněnou maltu JSV od firmy Weber. 

Postup odbednění 

Pomocí závitu povolíme a následně odstraníme stropní podpěru. Stropní podpěry budou 
přemisťovány na bednění dalších konstrukcí stropu (sousední objekt). Část jich bude ponechána 
na dlouhodobé podepření konstrukce. Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice spustíme 
bednění. Sklopíme příčné nosníky a odložíme je do ukládací palety. Nosníky, které jsou 
pod stykem desek, zatím ponecháme. Následně odstraníme i bednící desky a zbylé příčné 
nosníky a přemístíme na druhý objekt (nebo uložíme do ukládací palety). Před prvním a každým 
dalším nasazením ošetříme hrany desek separačním prostředkem. Usnadní to obedňování i 
odbedňování a betonářské desky jsou chráněny. Postupně odstraňujeme i další stropní podpěry. 
Jednou rukou uchopíme vnitřní trubku a druhou podpěru uvolníme pomocí nastavovacího 
třmene. Stropní podpěry, spouštěcí hlavice a opěrné trojnožky přemístíme na druhý objekt 
(nebo uložíme do ukládacích palet k tomu určených). 

9  KONTROLY A ZKOUŠKY KVALITY 
Tuto část řeší samostatná kapitola diplomové práce A.10 Kontrolní a zkušební plán kvality 

vybraných činností 
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9.1 Kontrola vstupní 

- Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 
- Převzetí pracoviště 
- Kontrola předchozích činností 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola dodávané čerstvé betonové směsi 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
- Kontrola strojů, nářadí a pomůcek, zvedacích mechanismů 

9.2 Kontrola mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek a dodržování pracovních podmínek 
- Kontrola vyztužování  
- Kontrola bednění 
- Kontrola betonáže 
- Kontrola ošetřování betonové konstrukce 
- Kontrola technologické pauzy a odbednění 

9.3 Kontrola výstupní 

- Kontrola povrchů konstrukcí a odstranění vad 
- Kontrola výsledné geometrie a rozměrů konstrukce 
- Kontrola pevnosti betonu a veškeré dokumentace 

10  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Detailně se BOZP věnuje finální kapitola pro vybrané TP – A9.03 Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci - souhrnně pro vybrané technologické předpisy 

11  EKOLOGIE A VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Detailně se ekologii a vlivu stavby na okolí věnuje finální kapitola pro vybrané TP – 
A9.04 Ekologie a vliv stavby na okolí. 
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12  POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] http://www.peri.com.kw/files/png6/trio-rendering232.png 
 [2] http://www.peri.cz/shared/products_new/img/09_10_multiflex_titel2_lg.jpg 
 [3] Zákoník práce - č. 262/2006 Sb., ze dne: 21. 4. 2006 
 [4] http://www.inpocasi.cz/archiv/stanice.php?stanice=praha_kbely&historie_ 
  bar_mesic=11&historie_bar_rok=2010&typ=teplota 
 [5] Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních   

  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
     Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na   

  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
      Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na   

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

 [5] http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/showproduct/product_ 
  ID/1007/app_id/2.cfm 
 [6] katalogy firmy Peri, www.peri.cz 
 [7] Zapůjčená verze bednícího programu ELPOS 3.4 
 [8] CW15 Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí - poklady ze  

  cvičení 
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A9.02 TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS PRO ZHOTOVENÍ 
 OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VČETNĚ 
 KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 

A9.02.A  TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS PRO     
  PROVEDENÍ OBVODOVÝCH VYZDÍVEK 

1  OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVENIŠTI 
Obecné údaje o stavbě dotčených objektů a o staveništi jsou řešeny v kapitole A1. Technická 

zpráva ke stavebně technologickému projektu a v kapitole A5. Projekt zařízení staveniště. 

2  OBECNÉ INFORMACE O PROVÁD ĚNÝCH PRACÍCH 
Obvodové vyzdívky pro budoucí fasádu se budou provádět zároveň v jednom sledu 

s ostatními vyzdívkami (nosnými i nenosnými) uvnitř objektu. Bude je provádět ta samá 
pracovní četa a jejich objem je jednoznačně zhodnocen v časovém plánu i v dalších komplexně 
řešených částech této diplomové práce (rozpočet, studie realizace hlavních technologických 
etap). V tomto technologickém procesu ale nejsou zahrnuty. 

Vyzdívání obvodových konstrukcí bude probíhat od 1. NP až do 7. NP. Suterén objektu 
1. PP je celý řešen jako ŽB monolitická konstrukce a obsahuje pouze vnitřní vyzdívky. 

Pro vyzdívání je projektována tvárnice POROTHERM 25 P+D P10 na maltu 
vápenocementovou MVC 5 od firmy Baumit (firemní označení 50W). Není potřeba ukládání 
keramických průvlaků, protože tuto funkci u všech obvodových vyzdívek přebírá ŽB skelet, kde 
je navržen monolitický nadokenní překlad po celém obvodu každého patra. Vyzdívat se bude 
dle PD do již hotového ŽB skeletu. Založení proběhne na lože speciální zakládací malty. 
K přilehlým ŽB konstrukcím se obvodový cihelný plášť nebude kotvit. Cihly budou do svislé 
spáry v kontaktu s ŽB konstrukcí doraženy na sraz bez použití malty. Vodorovná spára pod 
stropní konstrukcí (průvlakem) ŽB konstrukce nebude dozděna, ale ponechává se spára o 
tloušťce cca 20 mm, která se vyplní minerální vatou o příslušné tloušťce. Vata by měla 
eliminovat dotvarování a sedání skeletu. Tyto základní pravidla je potřeba důsledně dodržovat. 

3  MATERIÁLY 
Materiály se budou dovážet v závislosti potřeby, jelikož není možné veškerý materiál 

uskladnit najednou. Výkaz výměr a potřeb jednotlivých materiálů pro tento technologický 
je zpracován na jeden objekt ze čtyř řešených, jelikož v případě vyzdívek se jedná o identické 
konstrukce. Celkový objem pak je čtyřnásobný! 

Převážnou část materiálu potřebného pro provádění práce vyzdívek bude dopravena 
z nejbližších vhodných stavebnin. V našem případě se jedná o stavebniny DEK Hostivař, 
jež svojí velikostí a zázemím jsou schopné dodat potřebný materiál požadovaných návozů 
a to i operativně. Jedná se o dodávky zakládací malty, keramických tvárnic, kotevních prvků 
a minerální vaty. 

Dodavatel:  STAVEBNINY DEK - pobočka Praha 10 – Hostivař 

   Průmyslová 1575/13 

   10200 Praha 10 - Hostivař     [1] 
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Zdící malta bude dodána společností Baumit v zásobníkovém silu suchých směsí. Pro každý 
objekt bude přistaveno samostatné silo. 

Dodavatel  Baumit - provozovna Praha 9 - Čakovice 

   Cukrovarská 864 

   196 00 Praha 9 - Čakovice     [2]  

3.1 Potřeba materiálu 

Tvárnice POROTHERM 24 P+D: 

 celková potřeba 464,51 m2 obvodového zdiva = 5054 ks tvárnic 

 paleta 60 ks, váha 1180 kg 

 celkem potřeba postupně navést 85 palet 

Zdící malta Baumit 50W 

 celková potřeba na 464,51 m2 obvodového zdiva = 18,7 t 

 vybrané silo 18 m3 - kapacita 26 t, ovšem první návoz umožňuje dodavatel pouze 16 t 

 - min 2 návozy pro obvodové vyzdívky - 1x16 t + 1x26 t 

 - celková spotřeba na proces všech vyzdívek 58,77 t (poslední třetí 
 návoz bude 17 t)       

Minerální vata ISOVER NF 333 tl. 20 mm  

 celková potřeba 45 m2 

 balení po 10 m2 = návoz celkem 5 balení izolačních desek 

Zakládací malta POROTHERM  

 celková potřeba je 1205 l malty na založení zdiva 

 balení je po 25 kg s vydatností 14 l, max. 48 ks na paletě, hmotnost palety 1280 kg 

 celkem 87 pytlů malty - 2 palety 

Pomocný materiál 

 kotevní prvky - úhelníky, hmoždinky, PUR pěna atd.    [3] 

3.2 Primární doprava 

Pro návozy bude využívána souprava tahače DAF XF 440 FT 4x2 a návěsu 
SCHARZMÜLLER. Tato souprava je schopná dopravit na jeden návoz až 26 palet cihel. 
V tomto případě by skládání zajistil staveništní věžový jeřáb. Pro menší návozy cihel a pro 
kompletní dovoz minerální vaty a případně pytlové zakládací malty (operativní dodávka) 
je navržen nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Ten je opatřen hydraulickou rukou 
s max. dosahem 16,5 m. 

Zdící vápenocementovou maltu díky objemu spotřeby budeme na stavbě skladovat formou 
suché směsi v silu. Pro každý objekt je navrženo silo o kapacitě 18 m3. Tedy pro 4 objekty 
celkem 4 sila. V případě dočerpání směsi na jednom objektu z dvojice bude druhé silo sloužit 
jako dočasná rezerva a bude ihned navezeno nové. Forma rezervy je umožněna proudovou 
metodou výstavby, kdy jedna četa pracuje na dvojici objektu. Sila pro každý objekt jsou 
navržena i z důvodu dalších etap omítek a hrubých podlah, které už se provádět proudovou 
metodou nebudou, tudíž by se dodatečně pro každý objekt stejnak silo muselo na staveništi 
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zřídit. Toto silo doveze prázdné na stavbu a po ukončení prací i odveze silosklápěč Scania P420 
CB 8x4 HHZ. Doplnění bude prováděno vyložením nového sila a odvozem prázdného pryč. [4] 

3.3 Sekundární doprava 

Sekundární doprava tvárnic po staveništi bude zejména pomocí věžového jeřábu. Ten 
ve smluvené termíny bude do jednotlivých pater vyzvedávat palety s cihlami a umisťovat je 
na provizorní rampy vytvořené ze stropního bednění Peri Multiflex. Náročnější možností 
je využívání stavebního výtahu ve výtahové šachtě - nosnost pouze 200 kg (neekonomické). 
V patrech se budou palety přesunovat paletovým vozíkem a dále pak ručně. Na staveništi bude 
pro přesuny veškerého materiálu přítomen univerzální kolový nakladač Locust s možností 
osazení manipulačních vidlí. Maltová směs se bude mísit kontinuální míchačkou připevněnou 
na silo. Pumpování na místo určení čerpadlem připojením za kontinuální míchačku. Ostatní 
materiál přepravujeme ručně. 

3.4 Skladování 

 Palety s kusovým zdivem budou uloženy před objekty na ploše z hutněného recyklátu 
v tl. 150 mm. Jedná se o skládku s označením S2. Palety se mohou skládat (pokud je 
to nezbytně nutné) i dvě na sebe. Palety není třeba zakrývat plachtami, učinili bychom tak pouze 
v případě dlouhodobých vydatných dešťů. 

Silo bud uloženo rovněž před objektem na zpevněné ploše z betonových panelů 
a s podsypem ze směsného recyklátu. Pozice sila je vyznačena podobně jako skládka cihelných 
tvárnic v příloze C5.3 Zařízení staveniště blok ZS-A+B provádění hrubé horní stavby. 
Dodavatel sila požaduje zpevněnou plochu minimálně 3x3 m, která bude položením panelů 
zaručena (plochou 3x4 m) 

Desky minerální vaty Orsil budou uloženy uvnitř ŽB skeletu a to v suterénu 1. PP. Jelikož se 
do suterénu může nárazově dostat voda (při dešti vnikne prostupy pro instalace ve stropních 
konstrukcích) je nutné izolaci skladovat na paletách. Izolaci není nutné překrývat plachtami, 
pokud ji neumístíme pod možné zdroje vniku vody (výše zmíněné prostupy apod.). 

3.5 Zásobování 

Návoz palet s cihlami bude probíhat operativně. Jeden závoz výše zmíněnou soupravou je 
schopen dopravit 26 palet zdících prvků. Celkem bude tedy potřeba na objekt lehce přes 
tři návozy (počítání návozů nemá v tomto případě velkou váhu, jelikož je nutné současně 
zajišťovat návoz pro vyzdívky vnitřních konstrukcí). Zásobu materiálu pro případ výpadků 
dodávky materiálu vyzdívek lze uložit i na zpevněnou plochu skládky S3 (bývalá plocha 
buňkoviště ZS-A provizorní). Tato rezerva se v případě nutnosti přesune UNC nakladačem. 

Sila se suchou maltovou směsí o objemu 18 m3 budou z počátku dle nařízení dodavatele 
těchto sil naplněna pouze 16 t materiálu. Jak již bylo výše zmíněno, v případě potřeby bude 
ihned objednána výměna sila a potřebu mezitím vykrývá druhé silo ve dvojici objektů. 

Desky minerální vaty budou naskladněny v plném objemu v suterénech objektů. Pomocný 
materiál obdobně v uzamykatelných skladech na ploše ZS-B. 

4  PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

4.1 Připravenost pracoviště 

Pro zdění v daném patře je nutné, aby toto patro ŽB skeletu bylo dokončeno. Rovněž by 
v daném patře měli být osazeny do monolitických mezipodest prefabrikovaná schodišťová 
ramena. V rámci urychlení výstavby je lepší varianta, kdy k vyzdívání daného patra dojde 
co nejdříve po částečném odbednění betonovaného stropu. Ponechávané stojky se umístí tak, 
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aby nepřekáželi ve vyzdívání, pod okenními průvlaky vždy do prostoru budoucích balkonových 
dveří nebo mimo obvodovou stěnu. Při následném vyzdívání vnitřních příček by již stojky 
neměli být v patře vůbec nebo opět tak, aby nepřekáželi vyzdívkám. Dle časového plánu 
je navrženo Vyzdívání po dokončení prací ŽB monolitického skeletu ve 4. NP. 

Veškerý materiál by měl být přítomen na staveništi, tak aby bylo možné provádět práce. 
Tolerovatelná je pouze absence pásků minerální vaty. Tento technologický krok je možné 
provést i se zpožděním dodatečně. 

Vyzdívaná patra včetně komunikačních prostor schodišť by měla být vyklizená 
od zbytkových materiálů a nečistot z procesu betonáže skeletu (zbytky výztuží, odřezky 
bednících překližek, nevyužité prvky bednění stropů a stěn apod.). 

4.2 Převzetí pracoviště 

Před zahájením vyzdívek musí být převzato dané podlaží ŽB skeletu. Správné půdorysné 
a výškové rozměry, rovinnost skeletové konstrukce musí být dle PD ověřeny a o tomto sepsán 
protokol. Rovněž je převzat výškový bod vytvořený geodetem v prostoru schodiště. 

5  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

5.1 Zařízení staveniště 

Doprava materiálu je po staveništní komunikaci ze zhutněného recyklátu nebo v případě 
potřeby po asfaltové komunikaci bytového souboru (vždy zajistit polovinu vozovky trvale 
průjezdnou). Vjezdové brány jsou dostatečně dimenzovány pro používané stojní sestavy. 
Veškeré dopravní prostředky se musí evidovat na vrátnici stavby. 

Energie jako je voda a elektřina jsou rozvedeny po staveništi až k vchodům 
do zhotovovaných objektů. Voda je objektovým přívodem rozvedena na ocelovou konstrukci 
s kohoutky a s armaturami pro možnost napojení zahradních hadic. Elektřina je 
přivedena do objektového stavebního rozvaděče odkud se lze napojit prodlužovacím kabelem. 
Každou dvojici objektů obsluhuje mezilehlý věžový jeřáb. Pracovní úkony si jednotlivý 
dodavatelé domlouvají s vedením stavby dle harmonogramu prací na daných objektech. 

Provozní a hygienické zázemí jako jsou záchody, umyvadla, sprchy, kanceláře, šatny apod. 
jsou umístěny v druhé části staveniště ZS-B. 

5.2 Klimatické podmínky 

Stavba se nachází v II. povětrnostní oblasti ČR a bude probíhat v letních měsících - červenec 
až začátek září. Z tohoto důvodu se nepředpokládá výskyt sněhových srážek, námraz a náledí. 
Rovněž by nemělo docházet k vydatným dešťovým srážkám. 

Obecně jsou zakázány jakékoliv práce v rozmezí -10 °C a + 40 °C. Teplota by během směny 
neměla klesnout pod + 5 °C. Při teplotě pod + 5 °C je nutné provádět zimní opatření vyzdívek 
(nemrznoucí složky, ohřívání záměsové vody apod.). Měření teploty provádíme celkem třikrát 
(začátek směny, poledne a odpolední hodiny) a uvedeme je do SD. 

Viditelnost v místě stavby musí být v době provádění stavebních prací min. 30 m. Při 
působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce na plošinách apod. 
konstrukcích výšky větší jak 5 m. Toto nařízení platí i pro přesuny břemen věžovým jeřábem – 
nad 8 m/s platí zákaz přemísťování palet s tvárnicemi a nádob s maltovinami věžovým jeřábem 
do jednotlivých pater skeletu. Hrozí rozhoupání prvku a jeho uvolnění se nebo náraz do objektu. 
Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré výškové práce. [5] 
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5.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni zejména 
ve vyhláškách č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., o nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a také 
detailně seznámení s pracovním postupem a technologií. O školení musí být proveden zápis 
do stavebního deníku a tento pak stvrzen podpisy všech pracovníků. [5] 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení 
od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

6  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

6.1 Stálá pracovní četa vyzdívek obvodového pláště 

1x Vedoucí zednické čety 

Jedná se o vyškoleného technika v oboru. Má min. 10 letou praxi. Řídí a organizuje stavební 
práce, je zodpovědný za výslednou kvalitu díla, provádí kontroly geometrie a rovinnosti, dohlíží 
nad dodržováním BOZP. 

5x Zedník 

Proškolení a technicky zkušení a zdatní pracovníci v oboru. Praxe s prováděnými 
konstrukcemi min. 5 let. Min. jeden z těchto pracovníků má vazačské zkoušky a je proto určen 
k uvazování břemen – palet s tvárnicemi, pro jejich dopravu věžovým jeřábem do jednotlivých 
pater objektu. 

2x Pomocný dělník 

Pomocné práce na vyzdívkách obvodového pláště. Je proškolen a seznámen s prováděnými 
pracemi. 

6.2 Přidružený personál stavby 

Jedná se o personál, který je na stavbě přítomen, ale je využíván pro obecné potřeby řemesel 
(betonáři, zedníci apod.). 

2x Jeřábník 

Na stavbě 4 bytových domů se nachází 2 věžové jeřáby. Jeřábník zodpovídá za provoz 
a běžnou údržbu jeřábu, vykládá a přemisťuje požadovaný materiál, má platný jeřábnický 
průkaz a lékařské osvědčení. Pracuje ve směnách, tak aby byl na stavbě přítomen po celou dobu. 
To znamená, že během jednoho pracovního dne se nám vystřídají dva jeřábníci na dvou 
instalovaných věžových jeřábech. První směna je od 7:00 do 13:00 a druhá od 13:00 do 19:00. 

7  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Veškeré parametry a údaje jsou řešeny v kapitole A6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. 

7.1 Hlavní stroje a mechanismy 

- Věžový jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 
- Tahač DAF XF 440 FT 4x2  
- Návěs pro přepravu stavebních materiálů SCHARZMÜLLER 3 
- Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- Silo sklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
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7.2 Menší stroje a mechanismy 

- Kontinuální míchačka k silu M-tec D40 
- Vodorovná kontinuální míchačka LOTUS XL 
- Dopravní čerpadlo PFT ZP 3 XXL 
- DWE397 DeWALT ruční pila ALLIGATOR na tvárnice 
- Paletový vozík 

7.3 Vybrané nářadí a pomůcky 

- Pásma, olovnice, ocelové svinovací metry délky 5 m, vodováhy a zednické latě, zednická 
kladiva, gumové palice, zednický provázek, zednické lžíce, fanky, špachtle, lopaty, kolečka, 
zednické kýble a kalfasy, nivelační přístroj s veškerým vybavením, zvedací popruhy tkané, 
prodlužovací kabely, stavební světla se stojany 

7.4 Pomůcky BOZP 

7.4.1 Hromadná ochrana pracovníků 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou při vyzdívání pater skeletu a návozu materiálu na 
dočasné rampy, pohyb pracovníků po staveništi, provoz věžového jeřábu a vázání břemen. 

7.4.2 Osobní ochranné pomůcky 

- Ochranná helma. Je vyžadováno její neustálé používání 
- Pracovní obuv - pevná obuv s kvalitní podrážkou, vyztužená špička. 
- Pracovní oděv s důrazem na dlouhé kalhoty 
- Reflexní vesta. Z důvodů přehlednosti (zejména při práci jeřábu). 
- Ochranné rukavice 
- Ochranné brýle - důležitá pomůcka na ochranu zraku při řezání stavebních dílců 
- Bezpečnostní sluchátka - ochrana sluchu. 

8  PRACOVNÍ POSTUP 
Pracovní postup je pro zdění je v rámci diplomové práce pro potřeby TP obvodového pláště 

sepsán pouze pro zdění obvodových konstrukcí. V zásadě se ale vnitřní vyzdívky řídí 
identickými pokyny. Dle PD se pro založení obvodové konstrukce z tvárnic Porotherm 
nepoužije podkladního asfaltového pásu z důvodu toho, že zděná patra skeletu nejsou v přímém 
kontaktu se zemní vlhkostí (patro 1. PP a částečně 1. NP v kontaktu se zeminou - ty jsou celá ze 
ŽB + izolována a zateplena). 

8.1 Vytyčení zdiva 

Zdivo se bude vždy vyzdívat do již hotového patra skeletové konstrukce. Tato konstrukce 
výrazně napomáhá utváření tvarů zdiva a jeho vyměřování. Po proměření rovinnosti a geometrie 
skeletu a převzetí každého patra pro zdění, již zodpovídá za výslednou podobu zdění a tvaru 
konstrukce četa zedníků. 

Vytyčení hran, rohů a otvorů probíhá tedy dle PD. Vytyčení rohů je značně eliminováno 
skeletem – jedná se skoro ve všech případech o vyzdívání rovinných úseků zdiva mezi stěny 
a sloupy skeletu. V PD se jedná pouze o tyto rohy:  

- roh v 1. NP osy A/10 

- rohy rohových oken 2. NP až 6. NP osy A/4 + A/11 

- rohy balkonové konstrukce 3. NP až 6. NP osy E1/3 + E2/3 

- roh pokoje v 7. NP rozhraní os B2/1 až D/1 + B2/12 až D/12 
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Rohy vytyčíme natažením provázku v daném směru přiložením vždy na líc ŽB  konstrukce 
skeletu a pomocí zednické velké úhelnice (kovový pravý úhel 1m/1m). Směry mezilehlých 
obvodových zdí vytyčujeme natažením provázku na líce ohraničujících ŽB  konstrukcí. 
Všechny rozměry překontrolujeme pomocí svinovacího metru dle PD. Pozici otvorů odměříme 
metrem. Výšku parapetu stejně jako výšku nadpraží kontrolujeme nivelačním přístrojem 
a metrem. 

8.2 Založení obvodového zdiva 

Založení zdiva bude probíhat do lože ze speciální zakládací malty Porotherm. Je důležité, 
aby tato vrstva nebyla nikde tenčí než 10 mm. Toto souvrství musí být dokonale rovné. Proto 
používáme nivelační přístroj s laserem, čtecí lať a zednickou hliníkovou lať o délce 2 m. 
Samotná přesná výška založení je nutná hlavně kvůli pozicím parapetů. Dozdění k ŽB 
nadokennímu nadpraží se totiž dá jednoduše seříznutím tvárnice upravit tak, abychom pak 
s přesností aplikovali desku minerální vaty. 

Na protilehlé ŽB konstrukce si pomocí nivelačního přístroje a latě ustavíme výšku lože. 
S nivelačním přístrojem již nehýbeme a zapínáme laserový paprsek. Vytvoříme krajní 
tzv. terče – tzn. výškové body lože a to pomocí latě s laserovým čtením (niv. stroj vysílá 
paprsek a lať nám při shodné výšce vydá zvukový signál). Na délku max. 2 m (tj. délka 
zednické latě) si po délce budoucího lože vyzdívky uděláme ještě tzv. mezilehlé terče. Do těchto 
terčů pak výsledně strhneme celé lože a můžeme začít pokládat první řadu tvárnic. Tvárnice 
pomalu usazujeme do připraveného lože na míru danou vytyčovacím provázkem. Správnou 
vodorovnost překontrolujeme vodováhou a dosednutí a pozici tvárnice korigujeme poklepem 
gumovou palicí. Začínáme od jednoho rohu ŽB skeletu a pokračujeme k druhému. V případě 
vyzdívání výše zmíněných koutů začínáme naopak položením rohových cihel a směřujeme 
s kladení směrem od tohoto roku k ŽB konstrukci. Je důležité poznamenat, že styčné spáry se 
u těchto tvárnic nemaltují! Na úpravu rozměrů cihel používáme ruční pilu pro dělení cihelných 
tvárnic (s vyměnitelným pilovým listem pro pórobetonové tvárnice). 

Na lože bude použita speciální zakládací malta POROTHERM Profi AM a nikoliv malta 
na budoucí vyzdívky ze sila. Tato zakládací malta je pytlovaná a bude se připravovat stavebním 
míchadlem - potřeba není tak veliká. Ostatní řady se již budou spojovat MVC 50W připravenou 
ze sila. 

8.3 Zdění první výšky 

Po založení první řady cihel můžeme přistoupit k vyzdívání tzv. první výšky cihel 
tj. do výšky 1,5 m. Jelikož se nejedná o cihly Porotherm pro přesné zdění na tenkou spáru 
nanášíme ze sila MVC 50W pomocí zednické lžíce a to v ložné spáře tl. max. 12 mm. Předtím, 
než naneseme maltu samotnou, je vhodné zdivo navlhčit např. malířskou štětkou (jednoduchým 
prostříknutím ložné plochy zdiva se zbavíme prachu a snížíme rychlý odběr záměsové vody 
z maltové směsi). Dbáme na vazbu cihel a na to, že se ložné spáry nemaltují – jedná se o spojení 
P+D = pero drážka. Pozici a vodorovnost kontrolujeme vodováhou a upravujme poklepem 
gumové palice. Na úpravu rozměrů cihel používáme řezací stůl nebo ruční pilu pro dělení 
cihelných tvárnic. 

V první výšce zdění se nachází i většina parapetů. Ty je potřeba výškově korigovat 
nivelačním přístrojem. Je důležité připomenout, že zároveň se založením i zděním jednotlivých 
výšek obvodového zdiva se rovněž zakládají i vnitřní nosné stěny. Tyto se v rozích napojují na 
obvodové zdivo pomocí plochých kotev kladených do malty v ložné spáře. 

8.4 Lešení druhé výšky zdění 

Světlá výška vyzdívaných pater skeletu je 2800 mm. Výška vyzdívaných výplní je 2520 mm 
(2500 zdiva + 20 mm min. vaty jako deformační zóna ŽB skeletu), tudíž postačí na kompletní 
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vyzdění druhá výška. Pro tuto zdící výšku použijeme hliníkové pojízdné lešení Climtec3 
s výškou podlahy 1,0 m a celkovou výškou (tj. vlastně výška zábradlí) 2,0 m. Pracovní šířka 
lešení je 1,5 m. K výstupu na lešení je použit žebřík. Posun lešení manuálně přetáhnutím 
po kolečkách – hliníková slitina je velmi lehká. Materiál bude na kozové lešení dopraven ručně. 

8.5 Zdění druhé výšky 

Zdění v této výšce probíhá stejným způsobem jako ve výšce první. Jediným rozdílem je 
ukončení vyzdívky 20 mm pod ŽB nadokenním průvlakem a vyplněním této spáry min. vatou. 
K tomu jsou určené desky min. vaty o požadované tloušťce. Úprava desky na šířku pruhu 
240 mm pomocí nože na min. vatu. Všechny otvory bez překladů. Překlad otvoru tvoří výše 
zmíněná ŽB konstrukce nadokenního průvlaku – ostění otvorů jsou tedy vyzděny až do této 
výšky. 

9  JAKOST A KONTROLA 
Tuto část řeší samostatná kapitola diplomové práce A.10 Kontrolní a zkušební plán kvality 

vybraných činností 

9.1 Kontrola vstupní 

- Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 
- Převzetí pracoviště 
- Kontrola předchozích činností 
- Kontrola převzatého materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
- Kontrola strojů, nářadí a pomůcek, zvedacích mechanismů 

9.2 Kontrola mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek a dodržování pracovních podmínek 
- Kontrola vytyčení zdiva 
- Kontrola založení první řady zdiva 
- Kontrola provedení spár a vazeb zdiva 
- Kontrola provedení otvorů 
- Kontrola lešení pro zdění druhé výšky a výplní stropní spáry 
- Kontrola průběhu zdění 

9.3 Kontrola výstupní 

- Výsledné kontrola vazeb, maltování a výplně spár 
- Výsledná geometrie obvodových vyzdívek a rozměrů dle PD 

10  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Detailně se BOZP věnuje finální kapitola pro vybrané TP A9.03 Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci - souhrnně pro vybrané technologické předpisy 

11  EKOLOGIE A VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Detailně se ekologii a vlivu stavby na okolí věnuje finální kapitola pro vybrané TP 
A9.04 Ekologie a vliv stavby na okolí. 
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12  POUŽITÉ ZDROJE  
 [1] https://www.dek.cz/kontakty/praha-10-hostivar 
 [2] http://www.baumit.cz/kontakty 
 [3] Studium zapůjčené projektové dokumentace od společnosti IMOS Brno, a. s 
 [4] http://www.e-zatepleni.cz/storage/obsah-sila-a-dofuk.pdf 
 [5] Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních   

  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
     Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na   

  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
      Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na   

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

 
• http://www.wienerberger.cz/porotherm-profi-am-anlegem%C3%B6rtel.html 
• http://www.isover.cz/ 
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A9.02.B TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
 VÝPLNÍ OTVOR Ů OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

1  OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVENIŠTI 
Obecné údaje o stavbě dotčených objektů a o staveništi jsou řešeny v kapitole A1. Technická 

zpráva ke stavebně technologickému projektu a v kapitole A5. Projekt zařízení staveniště. 

2  OBECNÉ INFORMACE O PROVÁD ĚNÝCH PRACÍCH 
Do připravených otvorů v obvodovém plášti budou instalovány veškeré obvodové výplně 

otvorů – okna a dveře, tak aby se objekt mohl následně celoplošně zateplit KZS z minerální vaty 
a uvnitř se dali provádět omítky. Objekt je kombinací ŽB skeletu a obvodových vyzdívek 
tl. 240 mm z cihelných tvárnic Porotherm 24 P+D. Celé patro 1. PP a částečně 1. NP jsou 
monolitické ŽB konstrukce. 

Výplně otvorů v 1. PP jsou kompletně hliníkové. Stejně tak i veškeré výplně otvorů ve 
společných prostorech schodišť. Ostatní výplně otvorů jsou ve všech bytových jednotách 
dřevěnými Euro okny a balkonovými dveřmi. 

3  MATERIÁL VÝPLNÍ OTVOR Ů 
Materiály tj. okna, balkonové a vchodové dveře, fixní prvky a vrata budou na stavbu 

dopravovány operativně nejlépe těsně před samotným osazením na místo určení. Je tak 
rozhodnuto z hlediska toho, že tento materiál je velice náchylný na poškození a není proto 
vhodné ho po delší čas skladovat na stavbě. 

Dodavatelem hliníkových i dřevěných výplní otvorů bude firma Window Holding - Vekra 
Okna, která zajistí návoz matriálu na stavbu přímo z výrobny. 

Dodavatel:   Window Holding a.s. 

    Hlavní 456 

    250 89, Lázně Toušeň     [1] 

3.1 Potřeba materiálu 

Okno š/v (mm), Europrofil smrk, izolační dvojsklo, rám lazura 

 Detailní výkaz výměr oken je k dispozici v kapitole A11. 2 Jiná zadání - Rozpočet 
 hlavního stavebního objektu. 

 Celková plocha oken tohoto typu je 369,267 m2 - jedná se o 78 ks výplní 

Okno š/v (mm), Europrofil smrk, izolační dvojsklo-bezpečnostní, rám lazura 

 Detailní výkaz výměr oken je k dispozici v kapitole A11. 2 Jiná zadání - Rozpočet 
 hlavního stavebního objektu. 

 Celková plocha oken tohoto typu je 229,8 m2 - jedná se o 34 ks výplní 

Okno š/v mm, hlíník, izolační dvojsklo bezpečnostní, úprava - elox 

 Detailní výkaz výměr oken je k dispozici v kapitole A11. 2 Jiná zadání - Rozpočet 
 hlavního stavebního objektu. 

 Celková plocha oken tohoto typu je 80,33 m2 - jedná se o 9 ks výplní 

Pomocný materiál: PUR pěna, klínky, parotěsná folie, kpl. kotevní materiál  [2] 
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3.2 Primární doprava 

Dopravní prostředek bude volen v závislosti na množství kusů výplní v dané operativní 
dodávce na stavbu. Jako základní dopravní prostředek je volena souprava tahače DAF XF 440 
FT 4x2 a návěsu SCHARZMÜLLER. V tomto případě by skládání zajistil staveništní věžový 
jeřáb. Pro menší návozy je navržen nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Ten je 
opatřen hydraulickou rukou s max. dosahem 16,5 m. 

Výplně se dodávají v ochranné konstrukci v tzv. dřevěném boxu. Okna jsou v rámovém 
boxu opatřena polystyrenovými výztuhami a obalena ochrannými foliemi. Celý tento box 
je pomocí lanových úvazků a popruhů jištěn k ložné ploše návěsu nebo korbě automobilu. Celý 
se pak skládá pomocí jeřábu nebo hydraulické ruky na místo určení. Tam dochází k přípravě 
okna pro další přemístění na místo zabudování. 

3.3 Sekundární doprava 

Za prostředek sekundární dopravy je jednoznačně určen staveništní jeřáb. Ten bude do 
jednotlivých pater dopravovat všechny výplně otvorů. Ty pak budou v daných místnostech 
ukládány a připraveny na montáž techniky dodavatelské firmy výplní otvorů. Jediné prvky 
fixních oken balkonů a hliníkových oken schodišť, díky své váze budou instalovány rovnou. 

3.4 Skladování 

Skladování oken na venkovním prostranství staveniště je velice riskantní záležitostí 
z hlediska vysokého procenta možnosti poškození okolní činností. Proto budou výplně 
v co nejkratší možné době po složení z dopravního prostředku přeneseny věžovým jeřábem 
do daných pater, kde se uloží na bezpečné a vyklizené místo. Proběhne jejich montáž, nebo zde 
budou dočasně skladovány do doby zabudování do připravených otvorů. Hliníková okna 
na stavbě skladovat nebudeme. Osadí se ihned po dovezení na stavbu. 

3.5 Zásobování 

Materiál bude dovážen operativně dle potřeby dodavatele výplní otvorů. Výplně, které v den 
dodávky nestihne firma osadit, budou, jak již popsáno výše, dočasně uskladněny v místnostech 
jejich osazení na bezpečném a vyklizeném místě. Předzásobení a zbytečné prodlužování 
skladování výplní otvorů na stavbě je nežádoucí z hlediska poškození výrobku. 

4  PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

4.1 Připravenost pracoviště 

Otvory pro instalaci výplní by měli být připraveny k jejich osazení. Měli by být zhotoveny 
dle PD a jejich geometrie by měla být překontrolována. Jedná se o pozice ostění a výšku 
parapetů nebo prahů. Nerovnosti na ostění (ukončení cihlou v profilaci pero a drážka, vyšší 
nerovnost tvárnice vinou řezu) by měli být ošetřeny vymazáním maltou. V místnostech, 
kde bude probíhat osazení výplní, by tyto měli být přítomny v ochranných foliích 
na bezpečných a uklizených místech skládky. Rovněž by jednotlivé prostory bytových jednotek 
po vyzdívkách měli být čisté a vyklizené, tak aby mohla probíhat práce na montáži výplní 
otvorů. 

4.2 Převzetí pracoviště 

Před zahájením montáže jednotlivých výplní otvorů budou přejaty obvodové vyzdívky 
každého podlaží ŽB skeletu. Kontrolovány budou pozice otvorů, výšky parapetů, rozměry 
otvorů dle PD a rovinnosti. O kontrole a přejímce těchto konstrukcí bude sepsán protokol. 
Pracoviště se přejímá čisté, vyklizené od předchozí činnosti. Případný stavební odpad předchozí 
etapy bude odklizen na náklady firmy provádějící této etapy. 
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5  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

5.1 Zařízení staveniště 

Doprava materiálu je po staveništní zpevněné komunikaci z recyklátu, nebo po asfaltové 
komunikaci bytového souboru. Vjezdové brány jsou dostatečně dimenzovány pro používané 
stojní sestavy. Veškeré dopravní prostředky se musí evidovat na vrátnici stavby. Každou dvojici 
objektů obsluhuje mezilehlý věžový jeřáb. Pracovní úkony si jednotlivý dodavatelé domlouvají 
s vedením stavby dle harmonogramu prací na daných objektech. 

Energie jako je voda a elektřina jsou rozvedeny po staveništi až k vchodům 
do zhotovovaných objektů. Voda je objektovým přívodem rozvedena na ocelovou konstrukci 
s kohoutky a s armaturami pro možnost napojení zahradních hadic. Elektřina je přivedena 
do objektového stavebního rozvaděče odkud se lze napojit prodlužovacím kabelem. 

Provozní a hygienické zázemí jako jsou záchody, umyvadla, sprchy, kanceláře, šatny apod. 
jsou umístěny v druhé části staveniště ZS-B. 

5.2 Klimatické podmínky 

Stavba se nachází v II. povětrnostní oblasti ČR a bude probíhat v letních měsících. Z tohoto 
důvodu se nepředpokládá výskyt sněhových srážek, námraz a náledí. Rovněž by nemělo 
docházet k vydatným dešťovým srážkám. 

Obecně jsou zakázány jakékoliv práce v rozmezí -10 °C a + 40 °C. Měření teploty 
provádíme celkem třikrát (začátek směny, poledne a odpolední hodiny) a uvedeme je do SD. 

Viditelnost v místě stavby musí být v době provádění stavebních prací min. 30 m. 
Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce na plošinách apod. 
konstrukcích výšky větší jak 5 m. Toto nařízení platí i pro přesuny břemen věžovým jeřábem – 
nad 8 m/s platí zákaz přemísťování výplní otvorů věžovým jeřábem do jednotlivých pater 
skeletu. Hrozí rozhoupání prvku a jeho uvolnění se nebo náraz do objektu.  Při působení větru 
o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré výškové práce. [3] 

5.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni zejména ve vyhláškách 
č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., o nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a také detailně seznámení 
s pracovním postupem a technologií. O školení musí být proveden zápis do stavebního deníku 
a tento pak stvrzen podpisy všech pracovníků. [3] 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení 
od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

6  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

6.1 Stálá pracovní četa vyzdívek obvodového pláště 

1x Vedoucí montážní firmy výplní otvorů 

Jedná se o vyškoleného technika v oboru. Má min. 10 letou praxi. Řídí a organizuje stavební 
práce, je zodpovědný za výslednou kvalitu díla, provádí kontroly geometrie a rovinnosti, dohlíží 
nad dodržováním BOZP. 
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3x Montážní pracovník 

Proškolení a technicky zkušení a zdatní pracovníci v oboru. Praxe s prováděnými 
konstrukcemi min. 5 let. Min. jeden z těchto pracovníků má vazačské zkoušky a je proto určen 
k uvazování břemen – výplní, pro jejich dopravu věžovým jeřábe do jednotlivých pater objektu. 

1x Pomocný dělník 

Pomocné práce při osazování výplní otvorů obvodového pláště. Je proškolen a seznámen s 
prováděnými pracemi. 

6.2 Přidružený personál stavby 

Jedná se o personál, který je na stavbě přítomen, ale je využíván pro obecné potřeby řemesel 
(betonáři, zedníci apod.). 

2x Jeřábník 

Na stavbě 4 bytových domů se nachází 2 věžové jeřáby. Jeřábník zodpovídá za provoz 
a běžnou údržbu jeřábu, vykládá a přemisťuje požadovaný materiál, má platný jeřábnický 
průkaz a lékařské osvědčení. Pracuje ve směnách, tak aby byl na stavbě přítomen po celou dobu. 
To znamená, že během jednoho pracovního dne se nám vystřídají dva jeřábníci na dvou 
instalovaných věžových jeřábech. První směna je od 7:00 do 13:00 a druhá od 13:00 do 19:00. 

7  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Veškeré parametry a údaje jsou řešeny v kapitole A6. Návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanizmů. 

7.1 Hlavní stroje a mechanismy 

- Věžový jeřáb Sáez cranes TL 555 5T  
- Tahač DAF XF 440 FT 4x2  
- Návěs pro přepravu stavebních materiálů a prvků SCHARZMÜLLER 3 
- Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 

7.2 Menší stroje a mechanismy 

- Paletový vozík 
- Akumulátorový vrtací šroubovák Hilty SF 22-A 
- Akumulátorový kompaktní šroubovák Hilty SFC 22-A 

7.3 Vybrané nářadí a pomůcky 

- Podtlaková madla na sklo (2x115mm/70kg, 3x115mm/100kg), ocelové svinovací metry 
délky 5 m, pistole na aplikaci tubové PUR pěny, čističe PUR pěny, odlamovací plátkové nože, 
vodováhy, nivelační přístroj s veškerým vybavením, zvedací popruhy tkané, prodlužovací 
kabely, stavební světla se stojany. 

7.4 Pomůcky BOZP 

7.4.1 Hromadná ochrana pracovníků 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou při montáží výplní otvorů vyzdívek skeletu a 
návozu výplní na dočasné rampy, na ŽB monolitické balkonové konstrukce nebo přímo do 
místností bytových jednotek, pohyb pracovníků po staveništi, provoz věžového jeřábu a vázání 
břemen. 
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7.4.2 Osobní ochranné pomůcky 

- Ochranná helma. Je vyžadováno její neustálé používání 
- Pracovní obuv - pevná obuv s kvalitní podrážkou, vyztužená špička. 
- Pracovní oděv s důrazem na dlouhé kalhoty 
- Reflexní vesta. Z důvodů přehlednosti (zejména při práci jeřábu). 
- Ochranné rukavice 
- Ochranné brýle - důležitá pomůcka na ochranu zraku při řezání stavebních dílců 
- Bezpečnostní sluchátka - ochrana sluchu. 

8  PRACOVNÍ POSTUP 

8.1 Příprava otvorů a výplní 

Otvory pro osazení výplní by měli být zhotoveny dle PD. Jelikož se jedná o velký objem 
dodávaných výplní, není možné před výrobou těchto výplní je po jednotlivých bytových 
jednotkách zaměřovat dle skutečného provedení. Vedení stavby zajistí, aby byly otvory 
provedeny přesně dle PD, v případě nesouladu s touto dokumentací provede dodavatel 
obvodových konstrukcí předělání konstrukcí na vlastní náklady. 

Výplně otvorů máme nastěhované v daných místnostech nebo je dodáváme věžovým 
jeřábem na aktuální místo montáže. Přemísťování a manipulace s okny je poté ručně klasickým 
uchopením nebo za pomocí podtlakových madel pro sklo. Stavební výplň – okno, balkonové 
dveře, vchodové dveře apod. rozdělíme na rám a křídlo. Provedeme to demontáží pantů, 
tzn. vysazením vodícího čepu (popř. čepů). Do připraveného otvoru usazujeme pouze rám 
(neplatí u fixních oken – bude řešeno níže). Křídla ukládáme vždy mimo prostor, kde probíhá 
montáž a zajistíme ho proti pádu a poškození. 

8.2 Osazování dřevěných EURO oken a sestav balkonových dveří 

Rám výplně, který chceme osadit, musíme připravit na kotvení do ostění. Veškeré rámy se 
budou připevňovat pomocí kotvícího plechu, který se připevní do rámu vruty na předem 
připravená místa. Vruty jsou spolu s kotevními plechy a šrouby pro připevnění do ostění 
součástí dodávky jednotlivé výplně. K pracím mimo dosah montážníků bude používáno 
pojízdní hliníkové lešení (klínování a pěnění horní hrany, kotvení rámu, lepení parotěsné folie 
apod.). 

Je důležité poznamenat, že základní postup osazení výplně se všemi jeho zásadami (usazení, 
klínování, kotvení, vypěnění spár, ošetření páskami apod.) Obecně platí pro všechny instalované 
výplně otvorů v tomto TP. 

Rám bude osazen vnějším lícem zároveň s vnějším lícem stavebního otvoru - vyzdívka nebo 
ŽB konstrukce skeletu. Ostění je důležité očistit a to nejlépe obyčejnou stavební penetrací. 
Nejprve rám z vnitřní strany opatříme nalepením parotěsné samolepící folie (venkovní bude 
provedena dodatečně). Dále rám (potažmo rám s fixním zasklením) nahrubo osadíme 
a vyklínujeme (montážníci mají k dispozici dřevěné klíny a přesné plastové klínky). Pozice 
rámu vzhledem k vyzdívkám a budoucímu zateplení fasády je nutné odsouhlasit zástupcem 
vedení stavby a zanést o tomto zápis do stavebního deníku. Rám už poté finálně usazujeme 
do požadované výšky a kontrolujeme vodorovnost spodní a horní hrany. Tuto pozici je důležité 
zajistit klíny. Poté již rám srovnáváme do správné svislé polohy a jako finální kontrolu 
provedeme zaměření uhlopříček. Okolo rámu by nám měla zůstat volná spára v tl. zhruba 
10 až 20 mm pro budoucí zapěnění. Následně můžeme rám přikotvit připevněním plechů 
k ostěním. Hmoždinky v kombinaci s turbošrouby volíme dle materiálu ostění. Jiné hmoždinky 
patří do ŽB ostění a jiné do tvárnic, do kterých je oproti ŽB zakázáno vrtat s příklepem. Pokud 
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spojujeme sestavu balkonové dveře s oknem, provádíme tak sešroubováním rámů dohromady 
připraveným turbošroubem dle šířky rámů. 

Po kotvení rámů provedeme opět kontrolu rovinnosti, která může doznat jistých změn 
deformacemi při kotvení. Pokud se jedná o výplně větších rozměrů, je vhodné před zapěněním 
spár tyto rámy rozepřít. U dveřních křídel rozepřeme vždy! 

Následně přejdeme k očištění a zvlhčení spáry kolem oknem, kterou chceme vypěnit. 
Volíme nízkoexpanzní PUR pěnu (menší deformace) a v závislosti na roční době prací můžeme 
použít pěnu pro aplikaci v chladnějším počasí. Pistolí aplikujeme PUR pěnu od horní spáry 
směrem dolů po celém obvodě v rovnoměrné vrstvě tak, aby po navýšení objemu montážní 
pěny zasycháním kopírovala hranu rámu a nebylo nutné ji ořezávat (ořezáváním narušujeme 
celistvost vrstvy oproti působení např. vlhkosti). Pokud musíme přebytečnou pěnu odřezat, 
činíme tak až po jejím úplném vytvrzení (čas uvádí výrobce na obalu). V tento moment také 
můžeme zpět osadit křídla rámů. 

Finálním ošetřením rámu před dalšími pracemi omítkářskými a fasádními je aplikace 
samolepících folií. Tyto folie dodává specializovaný výrobce pro dodavatele oken jako součást 
dodávky. Tyto folie mohou být v různém provedení. Na vnitřní straně rámu již máme 
aplikovanou parotěsnou samolepící folii. Slepíme ochranný pásek a samolepkou ji přilepíme 
k penetrovanému podkladu (v případě, že bychom zapomněli nepenetrovat podklad, existují 
impregnační spreje – lze použít až v této fázi). Kouty samolepících pásek slepíme speciálním 
polyuretanovým lepidlem. Stejně ošetříme i plechové kotvící pásky procházející přes samolepící 
parotěsnou folii. V našem případě bude na venkovní rám aplikována EPDM hydroizolační 
samolepící folie až před zateplovacími pracemi z postaveného lešení. Obě folie budou stavebně 
zakryty dalšími konstrukcemi (omítky a fasádní zateplení). 

8.3 Osazení fixníxh EURO oken 

Provádíme totožným způsobem jako osazení rámů s rozdílem, že máme pevnou výplň 
v okně, která nám při montáži zvyšuje hmotnost montované výplně. Je proto nutné postupovat 
obezřetněji jednak při usazování a vyrovnávání tak i při kotvení. Tyto fixní výplně můžeme 
pěnit vysokoexpanzní montážní pěnou. 

8.4 Osazení hlinkových výplní otvorů 

Veškeré okna ve společných prostorech a v technických místnostech (jsou-li), jsou 
provedena jako hliníková s eloxovanou úpravou. Postup montáže je identický. Nepatrným 
rozdílem oproti osazování dřevěných bytových EURO oken je, že hliníkové výplně se osazují 
výhradně do otvorů v ŽB konstrukcích stěn.  

8.4.1 Osazení okenních výplní schodišť a oken severní fasády 1. PP 

Na severní fasádě v 1. PP se jedná o rozměrově malou okenní výplň - na dvojici objektů 
(č. 23+22, č. 21+20) je navrženo vždy jedno okno 1800/650 mm. Schodišťová okna jsou pak 
na výšku celého podlaží a to v každém ze čtyř objektů stejná (co do rozměrů, členění dle pater). 
V 1. NP je to nízké okno (ozn. O.48) s půleným rámem – fix +  východní otvíravé a sklopné 
křídlo. V následujících patrech jsou to totožné celopodlažní výplně. Rám dělí výplň na čtyři 
pole. Spodní vždy fixní a vrchní střídavě po patrech – fix + východní (ozn. O.46a) /západní 
(ozn. O.46b) otvíravé a sklopné křídlo. V 7. NP je potom největší schodišťové okno O.47 
rámem členěné do 5 polí. Pole navíc je přidáno v horní části okna jako fixní. Dobře je tato 
situace viditelná na výkrese pohledů v přiložené zapůjčené dokumentaci. Při montáži opět 
otvíravá křídla vyjmeme z rámu a uchováme mimo dosah montáže (zajistíme proti pádu 
a poškození). 

Malé okno v 1. PP a snížené okno schodiště O.48 bude osazeno totožně jako dřevěné Euro 
okna. V případě potřeby bude použito hliníkové pojízdné lešení. 
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Velká okna O.46a + O.46b se budou sestavovat postupně. Rám je členěn vizuálně do čtyř 
částí. Vyrobeny jsou rámy zvlášť jako spodní a vrchní, kde každý je půlený paždíkem. První 
rám tvoří dvě fixní skla dělená paždíky, druhá pak jedno fixní oddělené paždíkem od otvíravého 
a sklopného křídla. Do sebe se rámy spasují pomocí speciálního mezilehlého profilu rámu 
zaklapnutím. Nejprve se osadí spodní rám, na který jsme si stejně jako na dřevěné rámy Euro 
oken připevnili kotevní plechy. Následně se první část výplně vyrovná, vyklínuje a pomocí 
vodováhy se změří, jestli na něj bude ve vhodné poloze a směru navazovat i druhá část výplně 
(musí sedět do ostění). Poté dojde k ukotvení do ŽB konstrukce ostění a k přeměření rovinnosti. 
Dále vypěníme spáry PUR pěnou a necháme vytvrdnout. Až potom lze přistoupit k montáži 
druhé části výplně. Osadíme naklapávací profil a pokračujeme stejným způsobem v osazování 
druhé části. Spoje nalepovacích pásek mezi částmi výplní slepujeme polyuretanovým lepidlem. 
Pro tuto práci opět volíme pojízdné lešení Climtex3. 

V posledním 7. NP je schodišťové okno O.47 zvětšeno o přidaný fix v horní části. Montáž 
tedy bude probíhat stejně jako u oken O.46a,b ale ve třech etapách. První osadíme spodní rám, 
následně prostřední a nakonec doplníme poslední vrchní část rámu. 

8.4.2 Osazení vstupních hliníkových dveří 

Jedná se o výplň s označením O.49 dle PD. Výplň rohové vchodové stěny je kombinace 
jednokřídlých vstupních dveří a dvou fixních výplní v jedné rovině a v druhé rovině pak jedné 
fixní výplně. Spojení zajistí dodatečný rohový sloupek. Celkový rozměr prosklené stěny je tedy 
2900/3280 + 1050/3280 mm. Usazení a vyklínování, kotvení, pěnění spár je opět totožné 
s předchozími výplněmi. Popíši jen postup montáže rohové hliníkové sestavy výplní 
a specifickou úpravu finální spáry k exteriérovému pohledovému ŽB ostění. 

Obě výplně, které spolu tvoří rohovou sestavu, se musí osazovat najednou. Jediné dveřní 
křídlo můžeme před montáží vyjmout z rámu (uschovat mimo dosah montáže a zajistit proti 
pádu a poškození). Pomocí úhelníku hlídáme vnitřní pravoúhlost rohové sestavy a vodováhou 
rovinnost obou úrovní vodorovných hran rámu. Jakmile máme tuto rohovou sestavu ustavenou a 
vyklínovanou do správné pozice můžeme osadit rohový sloupek což je v podstatě naklapávací 
rohový profil, který zakrývá tento specifický spoj. Opět překontrolujeme rovinnost a poté 
můžeme kotvit do ŽB konstrukce. Před vypěněním spáry je nutné vypřít otvor budoucích 
zavěšených vstupních dveří. Spáru vypěníme, ale tentokrát je důležité vypěnit úzkou vrstvu 
z interiérové strany tak aby ze strany exteriéru zůstal dostatečný prostor cca 20 mm pro instalaci 
utěsňovací pásky. Tato speciální komprimovaná PU páska v černém provedení se přilepí 
na bitumenový tmel a tvoří ochranný a dilatační přechod mezi okenním hliníkovým rámem 
pohledovým ŽB ostěním vstupní části. Její základní schopností je paropropustnost a ochrana 
proti dešti. Z vnitřní strany bude okno ukončeno klasicky parotěsnou samolepící folií 
pod mozaiku. 

8.4.3 Osazení nadrozměrné výplně mezi vchodem a komunikační chodbou v 1. PP 

Tato výplň nese v PD označení O.45 a jedná se o kombinaci výplně typu vstupních dveří, 
pevného zatepleného přechodu v mocnosti stropu přístřešku vchodu a pokračuje fixní výplní 
na celé patro 1. NP. Tato sestava se tedy skládá ze tří částí a po těchto bude také postupně 
osazována.  

 Dveřní křídlo opět můžeme před usazením prvního rámu vyjmout a uschovat mimo dosah 
montáže (zajistit proti pádu a poškození). Dle výše jich známých zásad a postupů provedeme 
osazení, vyrovnání, ukotvení a ošetření spár výplně otvorů ve třech etapách, kdy výsledkem 
je jednolitá výplň otvorů. Celkový rozměr je pak 2800/6380 mm. 
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9  JAKOST A KONTROLA 
Tuto část řeší samostatná kapitola diplomové práce A.10 Kontrolní a zkušební plán kvality 

vybraných činností 

9.1 Kontrola vstupní 

- Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 
- Převzetí pracoviště 
- Kontrola předchozích činností 
- Kontrola převzatého materiálu 
- Kontrola skladování materiálu  
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
- Kontrola strojů, nářadí a pomůcek, zvedacích mechanismů 

9.2 Kontrola mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek a dodržování pracovních podmínek 
- Kontrola povrchu ostění 
- Kontrola pomocných lešení 
- Kontrola osazení rámu nebo fixní výplně 
- Kontrola montážní spáry 
- Kontrola samolepících pásku obvodu výplní 

9.3 Kontrola výstupní 

- Konečná kontrola geometrie 
- Konečná kontrola kompletnosti a kvality provedení 

10  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Detailně se BOZP věnuje finální kapitola pro vybrané TP – A9.03 Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci - souhrnně pro vybrané technologické předpisy 

11  EKOLOGIE A VLIV STAVBY NA OKOLÍ 
Detailně se ekologii a vlivu stavby na okolí věnuje finální kapitola pro vybrané TP – 

A9.04 Ekologie a vliv stavby na okolí. 
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12  POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] https://www.vekra.cz/kontakt/ 
 [2] Studium zapůjčené projektové dokumentace od společnosti IMOS Brno, a. s 
 [3] Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních   

  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
     Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na   

  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
      Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na   

  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z  
  výšky nebo do hloubky. 
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A9.02.C TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
 KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY A P ŘÍSLUŠNÝCH 
 KLEMPÍ ŘSKÝCH KONSTRUKCÍ 

1  OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVENIŠTI 
Obecné údaje o stavbě dotčených objektů a o staveništi jsou řešeny v kapitole A1. Technická 

zpráva ke stavebně technologickému projektu a v kapitole A5. Projekt zařízení staveniště. 

2  OBECNÉ INFORMACE O PROVÁD ĚNÝCH PRACÍCH 
Obvodový plášť vnějšího tepelně-izolačního kontaktního systému (ETICS) vrchní stavby 

bude proveden až po vyzdění ŽB skeletu, osazení výplní otvorů a všech vnitřních mokrých 
procesech. Bude to v měsíci dubnu 2017. ETICS bude tvořen několika druhy tepelné izolace. 
Veškeré zateplení soklových výšek, tzn. 400 mm nad upravený terén, bude provedeno z XPS 
polystyrenu tl. 160 mm. Soklová část bude provedena v rámci izolace spodní stavby, tak 
abychom při zásypech spodní stavby zeminou měli dostatečnou rezervu na budoucí napojení 
KZS. Celá obnažená fasáda 1. PP bude zateplena EPS polystyrenem tl. 160 mm. Zateplení 
obvodových konstrukcí nad soklovou částí od 1. NP až do 7. NP bude provedeno minerální 
vatou Isover tl. 160 mm. 

Na mechanicky kotvenou izolaci bude nanesena stěrková hmota s vtlačenou armovací 
tkaninou. Finální povrchová úprava bude ve dvojím provedení. Dle PD – zejména výkres 
pohledů – bude skoro v celé ploše 1. PP a 1. NP provedeno nalepení cihelných pásků 
KLINKER. Od 1. NP až po 7. NP bude provedena finální silikonová probarvená omítka o max. 
velikosti zrna 2 mm. Tato omítka bude dle výkresu pohledů provedena ve 3 odstínech: základní 
bílá, doplňková šedá a v 7. NP doplňková světle hnědá. 

Zateplení objektu bude probíhat ve dvou fázích. Před zasypáním objektů bude zhotoveno 
zateplení podzemních částí zateplení – předzahrádky, gabionová zdiva a budoucí okolní 
upravený terén. Zateplení ŽB stěn do hloubky 1 m pod upravený terén bude provedeno z XPS 
Styrodur tl. 140 mm. Od hloubky 1 m do 3 m pod terénem pak zateplení polystyrenem EPS 
Perimetr 200 tl. 80 mm. Od hloubky 3 m do 6 m pak polystyrenem EPS Perimetr 250 tl. 80 mm. 
Rovněž bude provedeno zateplení soklových partií XPS tl. 160 mm, na který budeme 
do budoucna navazovat KZS vrchní stavby. Zateplení spodní stavby se nebude kotvit 
mechanicky ale pouze nalepením a přitížením zeminou. Technologický předpis řeší vrchní 
stavbu opláštění!  

Druhou fází už jsou výše zmíněné viditelné obnažené soklové výšky a poté zbývající 
nadzemní části fasády. Tato fáze již bude probíhat v jedné pracovní operaci a je předmětem 
technologického předpisu. 

3  MATERIÁLY 
Materiály se budou dovážet v závislosti potřeby, jelikož není možné veškerý materiál 

uskladnit na jednou. Výkaz výměr a potřeb jednotlivých materiálů pro tento technologický 
je zpracován na každý ze čtyř objektů zvlášť! 

Veškerý materiál potřebný pro provádění práce zateplení bude dopraven z nejbližších 
vhodných stavebnin. V našem případě se jedná o stavebniny DEK Hostivař, jež svojí velikostí 
a zázemím jsou schopné dodat potřebný materiál požadovaných návozů a to i operativně. 
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Dodavatel:  STAVEBNINY DEK - pobočka Praha 10 – Hostivař 

   Průmyslová 1575/13 

   10200 Praha 10 – Hostivař     [1] 

Stavebniny Dektrade jsou jedním s výhradních prodejních zástupců fasádních systémů 
společnosti  Baumit z nichž budeme provádět kontaktní zateplovací systém. 

Na stavbu lešení pro práce na zateplovacím systému bude pronajato systémové lešení 
ALFIX, které si dodavatel zateplovacího systému sám postaví i rozebere.   [2] 

3.1 Potřeba materiálu 

Materiál pro fasádu tl. zateplení 160 mm, finální úprava omítkou 

Celková výměra fasády 1 074,44 m2 

Materiál výměra MJ MJ/bal, ks počet bal. 

Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x160 mm 1 095,95 m2   

Baumit SilikonTop R 2 omítka po 30 kg 3 610,12 kg 30  

Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 14 102,05 kg 25  

Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U 2G x 195 mm 6 447 ks 500  

Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m 1 611,7 m2 50  

Baumit UniPrimer 25kg 268,6 kg 25  

Profil rohový ETICS ALU se síťovinou 320 m 3   

Materiál pro fasádu tl. zateplení 160 mm, finální obklad Klinker 

Celková výměra fasády 286,9 m2 

Materiál výměra MJ MJ/bal, ks počet bal. 

Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x160 mm 292,6 m2   

Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 3 765,6 kg 25  

Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U 2G x 195 mm 1 722 ks 500  

Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m 430,36 m2 50  

Profil rohový ETICS ALU se síťovinou 46 m 3   

Obkladový pásek Klinker 250x10x65 mm 324,6 m2   

Tmel lepicí Klinkerflex šedý 1623 kg 25  

Hmota spárovací Keracolor brick 113 943,8 kg 15  

Materiál pro fasádu tl. zateplení 160 mm, řešení všech parapetů XPS deskami 

Celková výměra fasády 39,98 m2 

Materiál výměra MJ MJ/bal, ks počet bal. 

Profil okenní LPE pod parapet vč. lep. pásky 199,9 m2   

Profi Klebespachtel (V 30) lepidlo, stěrka 335,9 t 25  

Polystyren extrudovaný XPS tl. 20 mm 0,82 m3 500  

Tkanina skleněná R 117 A šířka 100 cm 46 m2 50 1 bal 
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Materiál pro fasádu, variantní zateplení ploch okl, podhled, terasy, balkony 

Materiál výměra MJ MJ/bal, ks počet bal. 

Sokl XPS - pohledové varianty, prodloužení soklů z etapy spodní stavba 

Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 50mm 11,54 m2   

Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 120mm 16,8 m2   

Baumit SilikonTop R 2 omítka po 30 kg 90,34 kg 30  

Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 204 kg 25  

Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U 2G x 195 mm 167 ks 500  

Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m 31,9 m2 50  

Baumit UniPrimer 25kg 8,4 kg 25  

Profil rohový ETICS ALU se síťovinou 3,9 m 3   

Podhledy venkovní 

Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x200 mm 11,8 m2   

Baumit SilikonTop R 2 omítka po 30 kg 38,86 kg 30  

Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 151,8 kg 25  

Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U 2G x 195 mm 70 ks 500  

Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m 17,4 m2 50  

Baumit UniPrimer 25kg 2,9 kg 25  

Profil rohový ETICS ALU se síťovinou 1,7 m 3   

Doplňující KZS - terasy, balkony, střechy 

Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x 20 mm 18,8 m2   

Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x 50 mm 51,7 m2   

Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x 80 mm 9,18 m2   

Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x 120 mm 9,53 m2   

Baumit SilikonTop R 2 omítka po 30 kg 293,96 kg   

Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 1 148,3 kg   

Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U 2G x 195 mm 415 ks   

Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m 103,9 m2   

Baumit UniPrimer 25kg 21,87 kg   

Profil rohový ETICS ALU se síťovinou 12,3 m   

Materiál pro fasádu - klempířské prvky 

Materiál výměra MJ MJ/bal, ks počet bal 

Balkonoví okapnice, profil Al 84,8 m   

Oplechování zdí, Ti Zn plech RŠ 250 mm 5,94 m   

Oplechování parapetu, dl. 2630 mm, RŠ 245 mm, titanzinek  15,78 ks 1 kus 6 kusů 

Oplechování parapetu, RŠ 330 mm, titanzinek 180,53 m   

Oplechování parapetu, dl. 2630 mm, RŠ 245 mm, titanzinek 56,92 m   
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3.2 Primární doprava 

Pro návozy tepelných izolantů a fasádního lepidla bude využívána souprava tahače DAF XF 
440 FT 4x2 a návěsu SCHARZMÜLLER. V tomto případě by skládání zajistil staveništní 
autojeřáb, protože v době provádění zateplovacího systému již máme věžové jeřáby 
demontované. Pro objemově menší návozy materiálu je navržen nákladní automobil 
MAN 35.400. Ten je opatřen hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 s max. dosahem 16,5 m takže 
složení materiálu zajití sám. K dodávce drobnějšího materiálu jako jsou lišty, rohy, hmoždinky, 
armovací tkanina apod. bude sloužit užitkový skříňový automobil Iveco Daily L4H3-XXL. 
Lešení bude díky velkému objemu naváženo soupravou tahače a návěsu. 

3.3 Sekundární doprava 

Sekundární vertikální doprava po staveništi bude díky nízké hmotnosti výchozích materiálů 
probíhat ručně nebo pomocí stavebních koleček. Operativní přesuny palet s lepící stěrkou 
lze zajistit staveništním UNC s osazenými vidlemi. Uvnitř objektů již nebude umožněn pohyb 
pracovníků. Horizontální doprava ručně nebo pomocí staveništních vrátků Geda. 

3.4 Skladování 

Lešení je nutné objednat přesně na den výstavby tohoto lešení. Dočasná skládka 
nenamontovaných prvků lešení bude umožněna na dřevěných prokladcích na zhutněném násypu 
z e směsného recyklátu na severní straně budovaného objektu. Je potřeba stavbu lešení a jeho 
objednávku dobře načasovat, tak aby nedocházelo ke skladování velkého množství lešení 
na stavbě nebo naopak, aby toto lešení při jeho stavbě nechybělo. Dle časového plánu stavby by 
mělo dojít k montáži fasádního lešení na dvojicích objektů odděleně. Na dvojici objektů 
č. 20 + 21 bude lešení postaveno a konci měsíce března 2017. Na dvojici objektů č. 22 + 23 pak 
na začátku měsíce dubna. 

Lepící stěrka, balíky tepelné izolace a balíky s obkladovými cihelnými pásky Klinker budou 
skladovány na paletách uvnitř v suterénu budovaného objektu. Přístupy do objektu budou v této 
fázi výstavby osazeny výplněmi otvorů, tudíž již budou přes noc uzamykatelné. Je ovšem nutné 
aby práce probíhaly bez prodlení. Na konci etapy zateplení objektu totiž dochází v prostorech 
suterénu k finálnímu ošetření betonových podlah. 

Role s armovací tkaninou, kotvící hmoždinky, rohy, zakládací profily, APU lišty a kbelíky 
s fasádní barvou a penetrací budou uskladněny v uzamykatelných vytápěných a větratelných 
skladech umístěných dle výkresu zařízení staveniště. Zejména u fasádních barev a penetrací 
je potřeba nepodcenit vytápění skladu zejména pokud přes noc může teplota klesat pod +5 °C.  

4  PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

4.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájení prací na fasádním zateplení musí být pro tuto činnost připraven zejména 
podklad, na který se tepelně izolační deskové materiály budou lepit. V případě lokálních 
nečistot se tato místa očistí (nejlépe tlakovou vodou). Pokud se na podkladu vyskytují lokální 
výstupky a nerovnosti je potřeba je osekat. Z hlediska provádění novostavby se nepředpokládá 
větší výskyt nerovností podkladu. Pokud v místech ŽB konstrukcí vystupuje výztuž, je nutné 
ji opatřit adhezním můstkem. 

Pro stavbu lešení musí být plocha, kde bude probíhat jeho zakládání, bez výrazných 
nerovností, dostatečně zhutněná a zbavená možného stavebního odpadu. V blízkosti osazeného 
stavebního vrátku musí být dostatečné místo pro vytvoření míchacího centra s přívodem 
elektřiny a vody. 
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4.2 Převzetí pracoviště 

Před zahájením zateplení objektu musí být dokončené veškeré práce obvodových nosných 
konstrukcí ŽB a vyzdívek, dokončená osazení výplní otvorů obvodového pláště. Rovněž 
by měly být hotové veškeré mokré procesy (omítky, potěry) vnášející do objektu další stavební 
vodu což je v našem případě jednoznačně splněno. Zateplovací systém totiž objekt uzavře 
a další vnášení vlhkosti do stavby je tudíž nežádoucí. Pracoviště převezme stavbyvedoucí 
zhotovitele zateplovacího systému od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. 
Překontrolována bude rovinnost a stav podkladu, dokompletované výplně otvorů, podmínky 
staveniště pro založení a stavbu lešení a také zázemí staveniště včetně dodávky elektřiny 
(míchací centrum, stavební vrátky, řezačky a vrtačky) a vody (míchací centrum). 

5  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

5.1 Zařízení staveniště 

Doprava materiálu je po staveništní zpevněné komunikaci z recyklátu, nebo po asfaltové 
komunikaci bytového souboru. Vjezdové brány jsou dostatečně dimenzovány pro používané 
stojní sestavy. Veškeré dopravní prostředky se musí evidovat na vrátnici stavby. 

V době provádění KZS jsou již demontované staveništní objektové rozvaděče vody 
a elektřiny. Pracovníkům jsou zřízena nová napojovací místa z hlavních zdrojů těchto médií 
v technických zázemích suterénu. 

Provozní a hygienické zázemí jako jsou záchody, umyvadla, sprchy, kanceláře, šatny apod. 
jsou umístěny v druhé části staveniště ZS-B. 

5.2 Klimatické podmínky 

Stavba se nachází v II. povětrnostní oblasti ČR a bude probíhat v letních měsících. Z tohoto 
důvodu se nepředpokládá výskyt sněhových srážek, námraz a náledí. Rovněž by nemělo 
docházet k vydatným dešťovým srážkám. 

Obecně jsou zakázány jakékoliv práce v rozmezí -10 °C a + 40 °C. Měření teploty 
provádíme celkem třikrát (začátek směny, poledne a odpolední hodiny) a uvedeme je do SD. 
Při aplikaci lepící stěrky fasádního sytému by se teplota měla pohybovat v rozmezí od +5 °C 
do +30 °C. Rovněž nesmí tyto práce probíhat za přímého slunečního záření a za deště. Tyto 
klimatické předpisy rovněž platí pro finální lepení cihelných obkladových pásku Klinker. Při 
nanášení finální silikonové probarvené omítky nesmí teplota klesnout pod +8 °C a nesmí 
naopak přesáhnout +25 °C, rovněž tyto práce neprovádíme za deště nebo při vystavení plochy 
fasády přímému slunečnímu záření. [3] 

Viditelnost v místě stavby musí být v době provádění stavebních prací min. 30 m. Při 
působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit veškeré výškové práce na plošinách apod. 
konstrukcích výšky větší jak 5 m. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit 
veškeré výškové práce. [4] 

5.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni zejména ve vyhláškách 
č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., o nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a také detailně seznámení 
s pracovním postupem a technologií. O školení musí být proveden zápis do stavebního deníku 
a tento pak stvrzen podpisy všech pracovníků. [4] 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení 
od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 
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6  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

6.1 Stálá pracovní četa zateplovacího systému 

1x Vedoucí pracovník čety fasádníků a lešenářů 

Jedná se o vyškoleného technika v oboru. Má min. 10 letou praxi. Řídí a organizuje stavební 
práce, je zodpovědný za výslednou kvalitu díla, provádí kontroly geometrie a rovinnosti, dohlíží 
nad dodržováním BOZP. 

9x Zedník - fasádník, obkladač 

Proškolení a technicky zkušení a zdatní pracovníci v oboru. Praxe s prováděnými 
konstrukcemi min. 5 let. 

3x Pomocný dělník 

Pomocné práce při zateplování objektu a stavbě lešení. Je proškolen a seznámen 
s prováděnými pracemi. 

4x Lešenář 

Stavba lešení. Praxe min. 5 let v oboru. Proškolení a technicky zdatní pracovníci. Mají 
průkaz lešenáře. 

7  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Veškeré parametry a údaje jsou řešeny v kapitole A6. Návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanizmů. 

7.1 Hlavní stroje a mechanismy 

- Tahač DAF XF 440 FT 4x2  
- Návěs pro přepravu stavebních materiálů a prvků SCHARZMÜLLER 3 
- Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- Užitkový automobil Iveco Daily L4H3-XXL 
- UNC Locust 

7.2 Menší stroje a mechanismy 

- Stavební vrátek Geda Mini 60 
- Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák Hilty SFH 22-A 
- Míchadlo směsí PROTOOL MXP 1002 E EF HS2 

7.3 Vybrané nářadí a pomůcky 

- Lešenářské klíče, tesařské kladivo, kladivo (1,5 kg), pila na vatu, brousítko na teplené 
izolanty, rohové lžíce (vnitřní a vnější), zednické lžíce, špachtle, nerezová hladítka (hladká, 
ozubená), plastová hladítka, odlamovací plátkový nůž, fasádní válečky, malířské štětky, 
zárohové štětce, pistol na PUR pěnu, kbelíky, prodlužovací kabely, svinovací metry, nivelační 
přístroj včetně vybavení, vodováhy a zednické latě, zednická šňůra, tesařská tužka, značkovací 
sprej apod. 

7.4 Pomůcky BOZP 

7.4.1 Hromadná ochrana pracovníků 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou při montáží výplní otvorů vyzdívek skeletu a 
návozu výplní na dočasné rampy, na ŽB monolitické balkonové konstrukce nebo přímo do 
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místností bytových jednotek, pohyb pracovníků po staveništi, provoz věžového jeřábu a vázání 
břemen. 

7.4.2 Osobní ochranné pomůcky 

- Ochranná helma. Je vyžadováno její neustálé používání 
- Pracovní obuv - pevná obuv s kvalitní podrážkou, vyztužená špička. 
- Pracovní oděv s důrazem na dlouhé kalhoty 
- Reflexní vesta. Z důvodů přehlednosti (zejména při práci jeřábu). 
- Ochranné rukavice 
- Ochranné brýle - důležitá pomůcka na ochranu zraku při řezání stavebních dílců 
- Bezpečnostní sluchátka - ochrana sluchu. 

8  PRACOVNÍ POSTUP 

8.1 Montáž lešení 

Lešení bude pronajato specializovanou formou. Montáž lešení provede dodavatel KZS sám 
nebo si objedná montáž právě u této specializované firmy. Tato činnost by byla předmětem 
samostatného TP. 

8.2 Provádění kontaktního zateplení 

8.2.1 Úprava podkladu 

Jak již bylo výše uvedeno, v případě nadměrného (třeba i lokálního) znečištění je potřeba 
toto znečištění odstranit (např. omytím tlakovou vodou). Na konstrukci ŽB skeletu se nesmí 
vyskytovat stopy bednícího oleje (odstranění teplou tlakovou vodu, párou). Případné nerovnosti 
odstraníme osekáním, popř. doplněním vhodným materiálem. Jelikož se jedná o novostavbu, 
nerovnosti podkladu převyšující úroveň povolené odchylky se nepředpokládají. Před samotným 
lepením izolantu je nutné plochu napenetrovat. Používáme základní stavební penetraci Baumit, 
která je určena pro zpevnění a uzavření povrchu před lepení izolantů fasádního systému. 
Ředíme ji vodou v poměru 1:5 do připravených kbelíků. Nátěr podkladu provádíme v jedné 
vrstvě fasádními válečky nebo malířskou štětkou od horního patra směrem dolů. Poté je nutné 
počkat na vyschnutí podkladu min 1 den. 

8.2.2 Založení zateplovacího systému 

Zemní izolace jsou součástí hrubé spodní stavby. Je provedeno rovněž zateplení soklové 
partie extrudovaným polystyrenem tl. 160 mm, které bylo provedeno v rámci ochrany 
zhotovené izolace soklu natavením SBS modifikovaným asfaltovým pásem. Zakládání 
zateplovacího systému startovací lištou zde není použito. V závislosti na místě fasády 
navazujeme předepsaným izolantem (minerální vata, EPS polystyren) v tl. 160 mm zateplení 
na již zhotovené soklové partie. 

8.2.3 Lepení izolačních desek 

Příprava lepící hmoty 

Lepící stěrková hmota bude rozmíchána z pytlové práškové směsi fasádního lepidla Baumit 
ProContact 25 kg přidáním 5 až 6 litrů záměsové vody. Rozmíchání proběhne ve stavebním 
kbelíku pomocí elektrického míchadla Protool. 

Zásady nanášení lepící hmoty na izolační desky 

Polystyren – zde nanášíme pomocí zednické lžíce stěrkovou lepící hmotu nejprve 
po obvodu desky, kdy vytvoříme celistvý rámeček v šířce cca 70 mm. Do třetin desky 
pak uvnitř rámečku provedeme nanesení tří terčů o průměru cca 100 až 120 mm. Tloušťky 
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rámečku a terčů jsou cca. 20 - 30 mm v závislosti na nerovnosti podkladu. V našem případě 
by měl být podklad rovný, takže by stačila menší vrstva lepidla a tím výrazná úspora lepící 
stěrky. Důležité je dodržet, aby po přimáčknutí a vyrovnání desky vnikla lepená plocha spoje 
lepící stěrky o ploše cca 50% desky. 

Desky minerální vaty – zde provádíme celoplošnou aplikaci lepící stěrky pomocí ocelového 
zubatého hladítka o velikosti zubů 12 mm. 

Lepení deskových izolantů k podkladu 

Desky se kladou lepením na podklad. Důležité je dodržovat vazbu desek, kdy přeložení 
je min 150 mm. Tomuto rozměru zároveň odpovídá i nejmenší možný odřezek deskového 
tepelného izolantu, který můžeme k podkladu přilepit. Je zakázáno lepení odřezků na sebe k 
vytvoření svislého rozměru jedné lepení řady! Menší odřezky desek se nesmí používat při 
převazbách rohů a při zateplení ostění. 

Desky se lepí na sraz. Na boční plochy desek se nesmí nanášet žádná lepící stěrka. Pokud 
se tam vyskytne (například vytlačením stěrky při přitlačování desky k podkladu) je nutné 
ji neprodleně odstranit, jelikož přispívá ke zvětšování spár a tudíž ke zhoršení tepelně izolačních 
vlastností zateplovacího systému. Tolerance spár je do 2 mm. Spáry nad 2 mm budou 
u polystyrenu i minerální vaty vypěněny v celé tloušťce spár PUR pěnou. 

Při zateplování rohu konstrukce je nutné dodržení vazeb, kdy nám nesmí vzniknout žádná 
vodorovná ani svislá průběžná spára. Desky se lepí s přesahem oproti skutečné hraně rohu 
střídavě z každé strany roh. Zaříznou se až po vytvrdnutí lepící hmoty. Toto pravidlo budeme 
dodržovat u obou typů deskových izolačních materiálů. 

Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani 
svislém směru. Křížení spár tepelné izolace musí být nejméně 100 mm od rohů otvorů. 
To provedeme vytvoření tzv. hokejek. Okna jsou zarovnány s vnějším lícem podkladu, tudíž 
nám budoucí ostění vytvoří izolant přetažením o 50 mm na rám okna. Hrana bude systémově 
opatřena lepící APU lištou a rohovníkem. 

8.2.4 Kotvení izolantu 

Mechanické kotvení izolantu k podkladu je finálním procesem dokonalého spojení ETICS 
s nosným podkladem, tak aby byla zaručena stabilita celého zateplovacího systému s ohledem 
na jeho vlastní tíhu a působení sání větru. 

Kotvení je povoleno provádět až po uplynutí 24 hodinové pauzy od lepení izolantu. Kotvení 
provádíme talířovými hmoždinkami předepsané délky o průměru terče min. 60 mm. Předepsaný 
počet kotev je 8 ks na m2. Kotvy rozmístíme do rohů a poté do plochy izolační desky. 
Předvrtání provádíme ve směru kolmém na zateplovací systém. Do cihelných vyzdívek je nutno 
vrtat bez příklepu, do ŽB konstrukcí naopak s příklepem. Dle průměru kotvy volíme správnou 
velikost vrtáku. Vrtaný otvor provádíme min. o 10 mm hlubší a opakovaným zasouváním vrtáku 
dopředu a dozadu otvorem jej vyčistíme. 

Aplikace kotvy se liší použitým izolantem. Do EPS, XPS polystyrenu zasuneme kotvu 
a poklepem kladivem ji nejprve zasuneme do otvoru a následně zarazíme do povrchu 
polystyrenové desky. U minerální vaty se budou používat hmoždinky šroubovací. Hmoždinka 
se zasune do vyvrtaného otvoru, opatří se trnem se závitem a aku šroubovákem se trn utáhne ke 
hmoždince. 

Hmoždinky je nutno dotloukat či dotahovat tak, aby byl talířek hmoždinky ideálně zarovnán 
do roviny povrchu izolantu nebo v mírné prohlubni v izolantu. Při kotvení dbáme na to, 
abychom izolant deformací nepoškodili. Špatně osazená hmoždinka se musí nahradit novým 
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kusem! Pokud se hmoždinka tzv. nedotáhne, pokusíme se ji vyjmout (nebo ji uříznout) 
a vzniklou dutinu vypěníme PUR pěnou. 

Hmoždinky se musí nejpozději do 6 týdnů od osazení překrýt stěrkovou hmotou s vloženou 
armovací tkaninou. Důvodem je znehodnocování hmoždinek UV zářením. 

8.2.5 Broušení izolantu 

Broušení povrchu izolantu provádíme brousítky na fasádní zateplovací systém (ocelová, 
plastová, dřevěná s vrstvou korundu apod.). Rovinnost kontrolujeme zednickými latěmi nebo 
vodováhou. Před aplikací stěrky je nutné očistit povrchy broušeného izolantu přemetením. 

8.2.6 Vyztužení exponovaných míst fasádního zateplení 

Jedná se především o vyztužení rohů, ostění apod. Systémové prvky se osazují vtlačením 
do lože lepící stěrky a vyrovnáním měřícími pomůckami. Poté se zahladí ocelovými hladítky. 

Na všechny rohy budou použity platové rohové profily. Pod okenní parapet se použijí 
parapetní profily (izolant je nutno lehce seříznou a zaarmovat síťovinu tak, aby byl budoucí 
parapetní plech ve spádu). Na napraží okna se použije systémový ukončovací prvek s okapnicí. 
Začištění obvodu okenního rámu bude ošetřeno tzv. APU lištou. Rohy otvorů budou diagonálně 
vyztuženy čtverci armovací tkaniny o min rozměru 300 x 300 mm. 

8.2.7 Montáž klempířských prvků 

Osazení parapetu 

Osazení parapetu proběhne na již zhotovený parapetní profil. Je nutné, aby bylo plechování 
parapetu v dostatečné spádu pro odtok vody a s přesahem min. 40 mm za hranu budoucí finální 
vrstvy fasády. Strhne se ochranná páska samolepícího parapetního profilu a s přidáním 
nízkoexpanzní pěny do plochy pod parapet se tento přilepí na místo určení. K rámu je parapet 
připevněn zasunutím do připravení drážky okenního rámu. 

Prostupy vzduchotechniky na fasádě 

Osadí se veškeré prvky ventilací na fasádě – zejména se jedná o prostup klimatizace 
technického zázemí na severní fasádě v 1. PP. 

8.2.8 Provedení základní vrtsvy 

Před samotným prováděním základní vrstvy je důležité zajistit ochranu přilehlých konstrukcí 
proti jejich znečištění zakrytím. Jedná se o výplně otvorů, prostupy fasádou, klempířské prvky 
apod. 

Základní vrstvu provádíme na tepelný izolant obvykle již první den po dokončení kotvení 
desek a nejpozději 14 dní od ukončení této činnosti. Lepicí stěrku rozmícháme v již známém 
poměru. Základní výztužná vrstva vždy celoplošně obsahuje armovací tkaninu. Vrstva lpící 
stěrky se provádí o tloušťce 2 - 6 mm, ideálně však 3 - 4 mm. Lepicí hmota se nanáší 
od vrchního patra fasády směrem dolů. Pracovníci lepící hmotu nanáší nerezovým hladítkem 
s velikostí zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty se provede ručně vyztužení 
pomocí celoplošného uložení armovací síťoviny. Síťovina bude zahlazena do stěrkové hmoty 
hladkými nerezovými hladítky. Je nutné dbát na její dokonalé vtlačení a zakrytí. V případě, 
že by tkanina nebyla dostatečně zakryta a někde prosvítala na povrch, je nutné ji zatlačit nazpět, 
nebo provést druhou finální tenkou vrstvu. Tato druhá vrstva ovšem není standartní a vzniká tak 
nadspotřeba lepící stěrky. 

Vzájemných přesah pásů tkaniny musí být minimálně 100 mm. Tkanina musí být uložena 
bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů 
síťoviny nejméně 0,5 mm. Odchylka rovinatosti je měřena na délku 1 m, ta nesmí překračovat 
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hodnotu maximálního zrna v omítce zvětšenou o 0,5 mm. V našem případě je tedy maximální 
odchylka rovinatosti 2,5 mm na 1 m latě. 

8.2.9 Penetrace podkladu 

Penetraci provádíme na vyzrálý podklad (min 7 dní od dokončení základní vrstvy) min 1 den 
před aplikací finální vrstvy probarvené silikonové omítky nebo obkladu. Penetrace musí 
probíhat za příznivých klimatických podmínek. 

Před aplikací této penetrace je potřeba zbavit povrch základní vrstvy drobných nerovností 
brusným korundovým kotoučem nebo papírem. Penetrace v probarvení budoucí omítkoviny 
se neředěná a rozmíchaná aplikuje fasádním válečkem nebo štětkou na upravený povrch 
základní vrstvy. Postupujeme od nejvyššího patra směrem dolů. Po uplynutí 24 hodinové pauzy 
od dokončení penetrace je možní aplikovat finální vrstvu. 

8.2.10 Finální vrtstva ETICS 

Obklady 

Nejprve provedeme nalepení obkladových cihelných pásků Klinker a soklových částí dlažeb 
balkonů a teras. Lepení provádíme na napenetrovaný podklad pomocí flexibilních lepidel 
k lepení obkladů. Pomocí latí, vodováhy, brnkačky a zednické šnůry udržujeme rovinnost 
obkladů. Tloušťky spár korigujeme obkladačskými křížky. Dělení obkladů provádíme pomocí 
ručních řezaček. 

Po provedení obkladů a jejich vytvrzení po 24 hodinové pauze můžeme přejít ke spárování. 

Provedení silikonové probarvené omítky 

Před aplikací omítky je nutné předchozí provedené obklady stavebně zakrýt a chránit tak 
proti znečištění fasádní barvou. Rovněž provedeme úklid lešení, aby případné nečistoty z něj 
nemohly aplikací fasádní omítky ulpívat na jejím povrchu, nebo se dostávat do nádob s touto 
silikonovou fasádní pastou.  

Pro provádění omítek je nutné najít vhodné klimatické podmínky, kdy teplota ovzduší 
a povrchu bude od +8 °C do +25 °C, a po dobu provádění a zrání omítky nesmí pršet. 

Omítka bude dodávána v kbelících po 30 kg. Jednotlivé kbelíky budou před zpracováním 
promíchány míchadlem tak, aby vznikla požadovaná pastovitá homogenní směs. Pohledově 
ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení omítky, lze na hranici 
rozdílných barevných odstínů, na nárožích a jiných vodorovných a svislých hranách. 
Napojování barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí aplikace papírové lepicí 
pásky, díky níž vznikne rovná pohledová hrana. Tuto hranu si zaměříme a předkreslíme 
na napenetrovaný povrch a poté až přesně vlepíme pásku. 

Pásku je nutné před zatvrdnutím omítky strhnout. Omítka se natahuje ručně nerezovým 
hladítkem v tloušťce zrna omítky 2,0 mm. vyhlazuje se plastovými hladítky. Omítkáři budou 
na lešení v jednotlivých patrech pod sebou a budou nanášet omítku stejnou rychlostí, aby bylo 
zajištěno správné napojení. Napojení materiálů lze jen tzv. do živého, okraj nanesené omítky 
nesmí před pokračováním zaschnout. Kritické pro provádění jsou přechody mezi patry lešení. 
Zde je důležité dbát na dostatečnou a pečlivou spolupráci fasádníků jak v natahování materiálu, 
tak v jeho finální úpravě hladítkem. 

Nejprve budou provedeny špalety oken, lodžie, balkony, terasy a poté až velké plochy 
fasády. 
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8.3 Úklid pracoviště 

Je zapotřebí odstranit veškeré zakryté konstrukce a zajistit jejich očištění – umytí výplní 
otvorů, parapetů, prostupů a dalších již namontovaných příslušenství fasády. Omytí provádíme 
pouze roztokem vody a běžných komerčních saponátů. Je zakázáno používat látky na bázi 
kyselin, rozpouštědel a jiných toxických látek a na bázi abrazivních příměsí. 

Po demontáži lešení proběhne úklid přilehlých prostor, zejména likvidace ochranných 
plachet, které byly po dobu provádění fasádního zateplení rozloženy pod lešením, tak aby 
chránili proti spadu nežádoucích nečistot (lepidla a fasádní barvy především). 

8.4 Demontáž lešení 

Lešení bude pronajato specializovanou firmou. Demontáž lešení si provede sám dodavatel 
KZS nebo si ji objedná u specializované firmy. Je potřeba, aby bylo lešení očištěno a při jeho 
demontáži nevznikly nešetrným zacházením poškození fasády. Tyto poškození jsou vizuálně 
dosti viditelné a technicky se většinou nedají zcela zapravit. 

9  JAKOST A KONTROLA 
Tuto část řeší samostatná kapitola diplomové práce A.10 Kontrolní a zkušební plán kvality 

vybraných činností 

9.1 Kontrola vstupní 

- Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 
- Převzetí pracoviště 
- Kontrola, předání a převzetí lešení 
- Kontrola předchozích činností 
- Kontrola podkladu 
- Kontrola převzatého materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
- Kontrola strojů, nářadí a pomůcek, zvedacích mechanismů 

9.2 Kontrola mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek a dodržování pracovních podmínek 

- Kontrola penetrace podkladu 

- Kontrola provedení hydroizolace a založení soklových partií 

- Kontrola lepení desek izolantu 

- Kontrola kotvení izolantu 

- Kontrola aplikace doplňků ETICS 

- Kontrola osazení klempířských prvků 

- Kontrola provedení vyztužení a základové vrstvy 

- Kontrola povrchu základní vrstvy a penetrace 

- Kontrola lepení obkladových pásků Klinker 

- Kontrola provedení finální omítky 

9.3 Kontrola výstupní 

- Konečná kontrola geometrie 
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- Konečná kontrola oplechování 

- Konečná kontrola cihelných obkladových pásků 

- Konečná kontrola čistoty a barevnosti fasád 

10  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Detailně se BOZP věnuje finální kapitola pro vybrané TP – A9.03 Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci - souhrnně pro vybrané technologické předpisy 

11  EKOLOGIE A VLIV STAVBY NA OKOLÍ 
Detailně se ekologii a vlivu stavby na okolí věnuje finální kapitola pro vybrané TP – 

A9.04 Ekologie a vliv stavby na okolí. 
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12  POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] https://www.dek.cz/kontakty/praha-10-hostivar 
 [2] http://www.leseni-alfix.cz/kontakt-leseni-alfix/prodej-pronajem-leseni-praha/ 
 [3] ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů  

  (ETICS) 
 [4] Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních   

  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
     Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na   

  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
      Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na   

  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z  
  výšky nebo do hloubky. 
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A9.03 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ PROCESY 

Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je souhrnně v této kapitole popsáno pro 
technologické etapy provedení hrubé vrchní stavby systémem monolitického ŽB skeletu a pro 
zhotovení obvodového pláště včetně KZS. 

1  LEGISLATIVA 
Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

Před zahájením jakékoliv stavební činnosti musí být dotyční pracovníci proškoleni – tzn. 
seznámeni s předpisy BOZP a se všemi možnými riziky, které mohou při dané činnosti nastat. 
Každý pracovník toto stvrdí svým podpisem do protokolu o školení nebo do knihy o školení 
BOZP na stavbě. [1] 

2  OBECNÉ INFORMACE 
Stavební procesy jsou velice specifické svojí náročností na dodržování ochrany 

a bezpečnosti pracovníků a jejich zdraví při jejich provádění. V průběhu celé stavební výroby 
vzniká množství rizik, které mohou zapříčinit jednak poškození stavby ale také zranění 
pracovníků a osob stavbou dotčených. 

Mezi velká rizika můžeme označit klimatické podmínky. Nevýhodou stavební výroby je 
proměnlivost počasí a tedy zvýšená náročnost na ochranu jak stavby, tak pracovníků. Dalším 
rizikem je mnohdy zvýšený počet pracovníků na staveništi, množství pracovních čet a odlišných 
pracovních profesí. Samotné staveniště, včetně jeho komunikací a skládek je leckdy složitý 
a členitý komplex. Jednou z největších hrozeb je pak samotný technologický proces výstavby 
včetně používání nejrůznějších strojů a pomůcek. 

Je nutné všem možným rizikům předcházet a to zejména dodržováním legislativy, která 
určuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zdroje rizik se snažíme 
co největším způsobem eliminovat nejrůznějšími opatřeními. 

Tato část diplomové práce se věnuje řešeným technologickým etapám s pohledu bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při provádění těchto etap. Odhaluje rizika a stanovuje jejich řešení 
opatřeními. [2] 
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3  VYBRANÉ ČÁSTI LEGISLATIVY 

3.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

3.1.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné 
ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní 
a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., 
bodu 2. k tomuto nařízení. 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

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

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou  na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
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7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; I požadavky] 

Opatření na stavbě 

Bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Viditelné a rozpoznatelné dopravní 
značení, informační tabule a zákazy pro vchod a vjezd na staveniště. Bude zbudováno oplocení 
staveniště. Osvětlení bude zabezpečeno stávajícím veřejným osvětlením kolem asfaltové 
komunikace. Případné náhlé překážky (materiál, drobné zemní práce, stroje) budou ohraničeny 
plastovým zahrazovacím stojanem a signalizační PE páskou 80 mm. Stávající asfaltová vozovka 
bude udržovaná v čistotě. Veškeré pracovní plochy budou čisté a osvětlené. Pohyb pracovníků 
a strojů po staveništi bude splňovat veškeré bezpečnostní nařízení a opatření. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen 
a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 
vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; II požadavky] 

Opatření na stavbě 

Objektové staveništní rozvaděče jsou napojeny z pozic přípojek pro dané objekty. Tyto 
rozvaděče jsou řádně označeny, je zabráněno jejich kontaktu s vodou, jsou uzemněny, jsou 
na nich pravidelně prováděny revize. Všichni pracovníci jsou v rámci školení BOZP seznámeni 
s polohou a obsluhou rozvaděčů a hlavního vypínače. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
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c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; III požadavky] 

Opatření na stavbě 

Při působení větru větším jak 8 m/s musí být práce ve výškách, na lešení a práce s přesuny 
břemen pomocí věžového jeřábu přerušeny. To platí rovněž při snížené viditelnosti a dešti. 
Pracovníci se při nepřízni počasí (silný vítr, námraza, silný déšť, nízké teploty) schovají ve 
stavební buňce pro ně určené. Ve všech buňkách, které jsou určeny ke zdržování osob 
(pracovníci, stavbyvedoucí, mistr, vrátnice) jsou na viditelném místě umístěny lékárničky. 
Všichni pracovníci stavby jsou seznámeni s polohou těchto lékárniček, tak aby ji v případě 
zranění mohli neprodleně vyhledat a použít k ošetření. 

3.1.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů 
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a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 
v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující 
k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; I požadavky] 

Opatření na stavbě 

Všechny stroje mají platné revize a mají způsobilý technický stav k provádění daných 
činností. Technický stav je kontrolován před každým započetím prací. Ovládání strojů zajišťuje 
pouze oprávněná osoba s danými povoleními a zkouškami a je zodpovědná za provoz stroje. Při 
provozu věžového autojeřábu je zapotřebí komunikace jeřábníka, vazače břemen a přítomné 
obsluhy (navigátor) pomocí vysílaček. Je důležitá vzájemná komunikace pracovníků při pohybu 
strojů po staveništi, aby byly vyloučeny vzájemné střety. 

Při pohybu pracovních strojů po obslužné asfaltové komunikaci budou mít tyto stroje 
zapnutou světelnou signalizaci (pokud jsou jí vybaveny). Při dočasných záborech max. jedné 
poloviny šíře této komunikace je nutné stroj ohradit zahrazovacími (vytyčovacími) plastovými 
sloupky a nataženou výstražnou páskou popřípadě použitím výstražného plastového řetězu. 
Obsluhy strojů jsou povinni se pro vyšší přehlednost obléci do reflexních vest. 

III. Mícha čky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; III požadavky] 
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Opatření na stavbě 

Kontinuální míchačka pro míchání malty pro zdění, omítání a pro míchání potěrových směsí 
bude pevně a stabilně osazena na zásobníkovém silu v pozici dané výkresem zařízení staveniště. 
Bude zajištěn a zkontrolován správný přívod elektrické energie a zamezeno kontaktu zástrčkové 
skříně s vodou. Bude zajištěn přívod vody do míchačky. Pracovníci jsou proškoleni 
o všeobecném ovládání a udržování míchačky. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

Opatření na stavbě 

Před odjezdem plného autodomíchávače z betonárky a rovněž před odjezdem prázdného 
ze stavby je nutné zabezpečit vozidlo tak, aby nedocházelo k úniku betonové směsi (čerstvé 
i zbytkové). Rovněž musí obsluha vozidla zajistit přepravní žlaby na betonovou směs proti 
posunu a pádu při jízdě a udržovat je v čistotě. 

Při betonážích je vozidlo umístěno dle potřeby prací na místě zpevněné plochy zhutněným 
recyklátem, nebo mimořádně na asfaltové komunikaci. V případě asfaltové komunikace je nutné 
min půlku šíře cesty ponechat průjezdnou, vozidlo označit zahrazovacími sloupky a výstražnou 
páskou a případné nečistoty z této komunikace ihned očistit. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu 
k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. 

4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
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8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 
ztěžující tuto manipulaci. 

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení 
a jiných překážek. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

Opatření na stavbě 

Automobilové čerpadlo betonové směsi má dle výkresu ZS daná místa, ze kterých bude 
betonovou směs čerpat. Během čerpání směsi bude souprava stabilizována opěrami a nebude se 
v žádném případě pohybovat - dosah je zaručen z jedné jediné polohy, která splňuje svými 
rozměry požadavek na stabilizaci a bezpečné používání čerpadla. Pověřená obsluha čerpadla je 
řádně proškolena a má veškeré platné průkazy k ovládání tohoto stroje. Pro ostatní osoby platí 
zákaz manipulace a obsluhy čerpadla. V prostoru čerpadla se nebudou zdržovat ostatní 
pracovníci. Pokud dojde jen k nepatrnému záboru asfaltové komunikace je nutné toto vozidlo 
ohradit zahrazovacími sloupky a výstražnou páskou. 

Stacionární tažné pístové čerpadlo bude při práci v pevné poloze. Dosah je zajištěn pro 
jedinou polohu dle výkresu ZS. Pověřená obsluha čerpadla je řádně proškolena a má veškeré 
platné průkazy k ovládání tohoto stroje. Pro ostatní osoby platí zákaz manipulace a obsluhy 
čerpadla. Stejná opatření platí i pro čerpadla omítkových směsí. 

Strojní omítačky jsou navrženy jako odlehčená verze klasické strojní míchačky. Zásobovány 
budou již namíchanou směsí pomocí zásobníkových tlakových hadic. Obsluha omítačky je 
seznámena se základními postupy práce a zásadami správné manipulace a ovládání přístroje. 
Případné opravy a rozebírání strojů bude provádět pouze autorizovaný servis. Dopravní tlakové 
hadice budou vedeny zejména prostorem schodiště tak, aby nedocházelo k jejich deformaci 
a přehýbání (budou vedeny v zrcadle schodiště, nebo budou jinak vyvěšeny, aby nedocházelo ke 
šlapání po hadicích). Manipulace s hadicemi bude v případě potřeby probíhat pouze za stavu, 
kdy zároveň nedochází k čerpání směsi. Při aplikaci směsi je nutná vzájemná komunikace mezi 
pracovníky. 

VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobníky, 
jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen „volně ložený cement“), se 
obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. 

2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu 
prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 

3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými 
a k tomu určenými spojkami a koncovkami. 

4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 
přeplnění. 
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5. Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu 
k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně se 
přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu6) vztahující se na stabilní skladovací 
zařízení sypkých hmot. 

Opatření na stavbě 

Pracovníci stavby manipulující a užívající zásobníková sila zdících, omítkových 
a potěrových směsí jsou seznámeni s jejich obsluhou a údržbou. Sila budou doplňována 
systémem prosté výměny sila za plné ale pouze odbornými pracovníky firmy dodávající 
zásobníky a směsi v nich. Je zakázáno jakkoliv manipulovat a upravovat zásobník a dopravní 
hadice, v případě že jsou tyto komponenty pod tlakem. Před použitím dopravních hadic je 
důležité překontrolovat jejich stav (celistvost, neporušenost, spoje, případné přehnutí, apod.). 
Tuto činnost provádí vždy jen vybraný pracovník zednické, omítací nebo podlahářské čety, 
nejlépe její vedoucí. 

IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

Opatření na stavbě 

Pracovníci čety provádějící betonáže jsou seznámeni s pravidly obsluhy ponorného 
vibrátoru. Před uvedením do provozu je vibrátor překontrolován, zda splňuje podmínky 
bezpečného provozu. Po ukončení prací dojde k jeho očištění, ošetření a řádnému uložení. 
Vibrátor jako celek nevystavujeme nepříznivým klimatickým podmínkám, které by ho mohli 
poškodit. Případné opravy a závady má v kompetenci pouze autorizovaný servis. 

XI. Stavební elektrické vrátky 

1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným 
lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné 
dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě vykládacím místě 
zajištěno signalizačním zařízením. 

2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, 
chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě stabilizován. 
Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité 
pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 

3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše 
do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 
3 závity lana. 

4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 
závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce, 
například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná 
vzdálenost na 0,3 m. 

5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob 
proti pádu zvýšky13). Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly 
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bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat 
popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím není dotčen21). 

6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné 
konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání 
a převzetí nebyl učiněn zápis. 

7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru 
ohroženém pádem břemene. 

8. Při provozu vrátku není dovoleno 

a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 

b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpečnostní opatření, 

c) zdvihat břemena šikmým tahem, 

d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 

f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 

h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 
k vysmeknutí lana z drážky kladky, 

i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostředků, 

j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 

k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 

m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu. 

9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 

a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 

b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 

c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku 
do chodu se chod vrátku zastaví. 

10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená 
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro 
obsluhu. 

Opatření na stavbě 

Stavební vrátek bude ukotven na konstrukci lešení a to v dostatečné (bezpečné) vzdálenosti 
od svislé dráhy dopravovaného břemene. Vrátek nebude přetěžován nad jeho max. možnou 
únosnost 60 kg. Bude zajištěna dodávka elektrického proudu a zároveň zajištěn ochrana 
přístroje proti vniku vody. 
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XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

1. Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno 
z používání. 

2. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno 
fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 

Opatření na stavbě 

Pokud bude jako alternativa ke staveništnímu lešeňovému vrátku zřízena i kladka pro 
zvedání břemen, je nutné, aby její konstrukce byla pevná a stabilní a bude následně schválena 
pověřenou osobou. Na začátku a na konci pracovní směny je nutné překontrolovat neporušenost 
lana. Pracovníci jsou seznámeni se zásadami bezpečné práce s kladkou. Je důležité používat 
ochranné pomůcky, jako jsou rukavice. 

XIII. Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

Opatření na stavbě 

Stavební výtah bude zřízen dočasně ve výtahové šachtě odbornou realizační firmou. Tato 
firma je povinna ve stanovených intervalech stavební výtah kontrolovat a zajišťovat jeho servis. 
V případě poruchy jsou pracovníci povinni zavolat tuto firmu a vyzvat ji k opravě. Kontakt je 
umístěn na kovové visačce výtahu. Je zakázáno jakkoliv do stroje zasahovat. Stavební výtah 
bude dostatečně ukotven do ŽB monolitické konstrukce a nebude se přetěžovat nad jeho 
únosnost, která činí 120 kg. Výtah slouží k dopravě stavebního materiálu a je zakázáno 
přepravovat výtahem osoby. Bude zabezpečen přívod elektrické energie. Pracovníci jsou 
proškoleni v oblasti obsluhy tohoto výtahu. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny 
a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při 
pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
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7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; XIV požadavky] 

Opatření na stavbě 

Veškeré stroje musí mít při přerušení pracovní činnosti a její ukončení vypnutý motor a musí 
být řádně zajištěny kombinací zařazením rychlostního stupně (pokud je možné) a zatažením 
ruční brzdy (ve všech případech). Větší stroje jsou ještě dodatečně zaklínovány dřevěnými klíny 
pod kola stroje. Při dopravě strojů na staveniště po vlastní ose, je zakázáno v případě vozidel 
autodomícháveče a čerpadla jakkoliv manipulovat s pracovním nářadím (čerpací rameno, 
dopravní žlaby, opěry apod.). 

XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti 
převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při 
pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné 
vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve 
na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; XV požadavky] 
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Opatření na stavbě 

Dopravní prostředky a stroje se na místo určení dopraví po vlastní ose. Dbá se zejména na to, 
aby při přesunu byla pracovní náčiní a nástroje těchto strojů v bezpečné a zajištěné poloze. 
U tahačů je při zapojování a odpojování návěsů v případě manipulace dbáno na zvýšenou 
opatrnost na okolí a na zabezpečení proti jejich posuvu. 

Při přepravě vybraných stavebních strojů (válec, rypadlo apod.) a také mechanismů 
(míchačky, čerpadla, strojní omítačky apod.) je nutné tyto stroje na ložných plochách 
dopravních prostředků zajistit proti pohybu při dopravě (kombinacemi kurtování, zabrzdění 
apod.). Na těchto plochách je při přepravě zakázán výskyt a pohyb osob. Skládání a nakládání 
strojů je zabezpečeno na stavbě pomocí nájezdů nebo zvedacích mechanismů (věžový jeřáb, 
autojeřáb). Při přepravě velkých strojů je nutná zapnutá výstražná světelná signalizace. 

3.1.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 
bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování 
a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky 
volně položenými na sebe. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stabilitu. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 



A9.03    BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ 
PROCESY 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

265 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 3; I požadavky] 

Opatření na stavbě 

Veškerý materiál bude uložen dle pokynů v technologickém předpisu (v souladu s kontrolně 
zkušebním plánem). Venkovní skladovací plocha je v dostatečném spádu, je dostatečně 
zpevněná zhutněným recyklátem a je zajištěno její odvodnění. Jako vnitřní skladovací plochy 
slouží prostory suterénu 1. PP budovaných objektů. V prostoru ZS-A jsou umístěny skladovací 
buňky. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 

Opatření na stavbě 

Před montáží bednění provedou pracovníci kontrolu stavu bednění a podpěrných konstrukcí - 
vzhled, technický stav, povrchy, stabilita a pevnost, únosnost. Při jakémkoliv porušení se 
dotyčný prvek bednění z procesu prací musí vyloučit. Následně je možné bednění ošetřovat 
v zajištěné a stabilizační poloze, která brání pádu bednění na pracovníka. Bednění je prováděno 
v souladu s platnými nařízeními a TP, které schválí projektant se statikem. S těmito dokumenty 
jsou pracovníci před výstavbou seznámeni. Při zvedání a přemisťování bednění je zakázán 
pohyb osob pod nebo v bezprostřední blízkosti těchto prvků. 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby 
byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

Opatření na stavbě 

Veškeré prvky bednění budou v průběhu betonáží průběžně kontrolovány. V případě zjištění 
poruchy stability nebo těsnění bednění se práce na betonáži okamžitě zastaví a je nutné tyto 
nedostatky odstranit. 

Svislé bednění bude osazeno systémovými výškovými lávkami a ochrannými prvky proti 
pádu z výšky výrobcem bednění Peri. Dodatečně budou používána hliníková přenosná lešení. 
Výstup na lávky i lešení je řešen pomocí žebříku (podlahy lávek a lešení jsou ve všech 
případech do max. výšky 3 m od stropní konstrukce). Po obvodu daného patra (platí i pro 
provádění stropní konstrukce) bude pomocí konzol, trubek a stavebního řeziva zajištěna 
konstrukce zábradlí. Při betonážích ve výšce (lávky, lešení, badie) budou pracovníci jištěny 
úvazky. Pohyb po vyztužené stropní konstrukci je možný pouze po lávkách ze stavebního řeziva 
(prkna, desky, fošny, apod.)  

Vzájemná komunikace mezi pracovníky a obsluhou čerpadla nebo badie a věžového jeřábu 
bude primárně probíhat za pomocí vysílaček, doplňkově pomocí smluvené gestikulace. 
Betonáže jsou prováděny v souladu s platnými nařízeními a TP, které schválí projektant se 
statikem. 

IX.3 Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
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Opatření na stavbě 

Veškeré prvky bednění je možné rozebírat až po pokynu pověřené osoby, která uzná za 
vhodné, že konstrukce dosáhly požadované pevnosti. Při odbedňovacích pracích se řídíme 
stejnými opatřeními jako při bednění a betonáži konstrukcí, které jsou uvedeny v předchozích 
odstavcích. Při zvedání a přemisťování bednění je zakázán pohyb osob pod nebo 
v bezprostřední blízkosti těchto prvků. Prvky jsou ukládány na označené skládky a na těchto 
dále ošetřovány. Odbedňování je prováděno v souladu s platnými nařízeními a TP, které schválí 
projektant se statikem. 

IX. 5 Práce železářské 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Opatření na stavbě 

V prostoru, kde dochází k úpravě výztuž nebo k samotnému armování konstrukcí, je zakázán 
pohyb ostatních nepovolaných osob a bude dbáno na čistotu prostředí - zejména terénu či 
stropní desky. Při krácení a úpravě výztuží musí být jednotlivé profily zajištěny (přidržení v 
dostatečném odstupu, sepnutí, svázání, strojní upnutí, apod.) tak, aby následně nezranili ostatní 
pracovníky nebo nepoškodily okolní konstrukce a majetek. Pohyb po vyztužené stropní 
konstrukci je možný pouze po lávkách ze stavebního řeziva (prkna, desky, fošny, apod.) 
Železářské práce jsou prováděny v souladu s platnými nařízeními a TP, které schválí projektant 
se statikem. 

X. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny 
a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které 
stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny 
tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
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propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem. 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

Opatření na stavbě 

Budou dodrženy výše zmíněné nařízení. Malta bude dopravována pomocí čerpání ze 
zásobníkových sil pod tlakem hadicemi k tomu určenými. Zdění se bude provádět v první výšce 
ze země a v druhé výšce z hliníkového pojízdného lešení, které bude mít výšku zábradlí přesně 
1 m od podlahy tohoto lešení (zábradlí dvojité). Při technologické etapě vyzdívek budou 
dodržovány min. šíře pracovních prostor a na pracovišti bude důsledně dodržován pořádek a 
čistota. Doprava materiálu pomocí věžového jeřábu a stavebního výtahu bude probíhat dle 
pravidel, zásad a opatření uvedená k těmto strojům. 

XI. Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením 
k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno 
zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným 
způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, 
že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět 
jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku 
teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování 
vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
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montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby 
stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 
a upevněn podle technologického postupu. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 3; XI požadavky] 

Opatření na stavbě 

Zdvihání břemen má na starost věžový jeřáb s pověřeným strojníkem s platnými zkouškami 
a lékařským vyšetřením. Vázání břemen provádí pouze proškolený vazač s platnými zkouškami. 
Provádí se kontrola jak zdvihacího zařízení, tak samotných úvazků splňující požadované atesty. 
Strojník jeřábu je ve vizuálním i telefonickém kontaktu s pracovníky směřující břemeno na 
místo osazení. Montáž okenních výplní, přemístění materiálu pro zdění, přemisťování výztuží 
a bednění a betonáže badií se provádí dle TP a dle KZP. Práce se přeruší za nepřízně počasí 
(silný vítr, déšť, námraza, snížená viditelnost). Pro případné použití autojeřábů při skládkách 
materiálů platí stejná opatření. 

3.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

3.2.1 Příloha  k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný 
průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 
požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci 
v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce 
a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 
ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo 
zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze 
v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání 
a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci, 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor 
mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné 
nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 
podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné 
pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; I požadavky] 
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Opatření na stavbě 

Pracovníci jsou na veškerých lešeních chráněni zábradlím, na které je přísně zakázáno lézt 
nebo se přes něj jakkoliv vyklánět. Rovněž je zakázáno se zábradlím jakkoliv manipulovat a to 
ani za účelem zjednodušení pracovní činnosti. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 
pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují 
požadavky stanovené zvláštními právními předpis). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 
z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků 
a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 
okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná 
o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění 
proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý 
zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního 
prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy 
z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně 
a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný 
pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána 
sedačka s vhodnými doplňky. 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup 
a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
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d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, 
pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem 
k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

Opatření na stavbě 

Při práci ve výškách a to zejména při vytváření plošného bednění ŽB stropní konstrukce a při 
betonážích (zejména badií) jsou pracovníci chráněny pomocí horolezeckého úvazku za 
dodržování výše vypsaných pravidel. Tito pracovníci jsou seznámeni a proškoleni k užívání této 
osobní ochranné pomůcky proti pádu z výšky. 

III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 
a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor 
alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem 
a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může 
být používán pouze pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
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účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 

Opatření na stavbě 

Při používání žebříků budou pracovníci dodržovat výše zmíněná pravidla a nařízení. Před 
každým použitím žebříku je nutné tento žebřík zkontrolovat, zda je technicky uzpůsoben 
k danému používání a není poškozen. Při zhoršených klimatických podmínkách je používání 
žebříku zakázáno (silná námraza, déšť, silný vítr.) 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

 [Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; IV požadavky] 

Opatření na stavbě 

Pracovníci jsou proškoleni o tom jakým způsobem manipulovat a jak ukládat materiál 
a nářadí ve výšce na lešení a v patrech skeletové konstrukce. Je zakázáno věšet nebo zahakovat 
nepoužívané nářadí za zábradlí lešení, prvky bednění nebo patra skeletu. Spojovací materiál 
skladujeme v balení popřípadě v jiném pevném obalu, v žádném případě ne volně ložené 
na pracovní ploše lešení, bednění nebo patře skeletu. Všechny ruční stroje a nářadí ukládáme 
bezpečně na podlahu do takové polohy, aby nám nepřekáželi v práci a nepletli se pod nohama. 
Při práci na lešení, lávkách bednění a v badii se ostatní pracovníci nezdržují pod a v blízkém 
okolí těchto konstrukcí, zamezí se tak jejich zranění. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
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jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m 
na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech 
dopravy materiálu. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu 
paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 

[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; V požadavky] 

Opatření na stavbě 

Pracovníci jsou proškoleni o bezpečnosti práce na lešení, lávkách, žebřících či plošném 
bednění a o podmínkách výskytu ostatních pracovníků pod a v blízkosti  těchto konstrukcí. 
Je nezbytně nutné dodržet předpisy, jelikož prostor pod těmito konstrukcemi se může stát 
místem dopadu materiálu nebo nářadí. 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 
konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá 
osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána, 



A9.03    BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ 
PROCESY 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

274 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo 
jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 
zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu 
i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 
nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních 
konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za 
jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí 
se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do 
přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 
okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 
povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která 
je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli 
vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí 
a dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 
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f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, 
které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší 
délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené 
výpočtem. 

Opatření na stavbě 

Pojízdné či přenosné lešení bude použito pro zdění, osazování výplní otvorů a při zřizování 
bednění a betonáži skeletové konstrukce. Systémové lešení ALFIX bude použito pro provedení 
KZS. Lávky, rampy a žebříkové konstrukce budou používány při bednění a betonáži skeletové 
konstrukce. Veškeré tyto konstrukce budou využívány dle TP, montážního návodu a výše 
zmíněných pravidel a předpisů. U systémového lešení ALFIX je vyžadováno provedení 
montáže i demontáže odbornou osobou. Při zhoršení klimatických podmínek je nutné zastavit 
práce na veškerých těchto dočasných konstrukcích (mimo přenosná lešení při zdění pater 
chráněných stropní konstrukcí). 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že: 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; VIII požadavky] 

Opatření na stavbě 

V případě našich montážních prací je zakázáno jakýkoliv materiál nebo předmět shazovat na 
níže položené staveništní plochy. Veškeré tyto prvky lze snést po schodech dolů nebo svézt 
stavebním vrátkem či výtahem. Zamezí se tak jednak poškození např. asfaltové komunikace, 
hromadění stavebního odpadu mimo odpadové nádoby a také případnému odskočení předmětu 
a poranění pracovníka či znehodnocení cizího majetku. 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
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na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; IX požadavky] 

Opatření na stavbě 

Pracovníci jsou proškoleni o klimatických podmínkách a v případě nepřízně okamžitě zahájí 
přerušení prací. Je ovšem nutné zabezpečit a upevnit všechny konstrukce do stabilní a pevné 
polohy. Materiál, nářadí a stroje je nutné chránit proti nepřízni klimatických podmínek v době 
přerušení prací. Pracovníci se přemístí do stavební buňky pro ně určené. V případě extrémních 
podmínek mají nárok na teplé či studené nápoje. Buňky jsou v případě zimního období 
vybaveny elektrickým topením. 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným 
způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných 
nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 

Opatření na stavbě 

Osoby určené na tyto práce (zřízení ochranných konstrukcí proti pádu z výšky, konstrukcí 
lávek bednění, apod.) budou řádně kvalifikovaní a proškolení pracovníci. K těmto pracím budou 
využívat předepsané osobní ochranné pomůcky. 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m 
a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; XI požadavky] 

Opatření na stavbě 

Všichni pracovníci jsou před zahájením pracovních procesů proškoleni o BOZP a seznámeni 
s postupem a technologií prací. Proškolení stvrdí podpisem protokolu, který je následně 
uschován a slouží jako dokument k prokázání způsobilosti dělníků. 
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4  POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] Předpis č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních   

  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
     Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na   

  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
      Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na   

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

 [2] Bakalářská práce, Bc. Tomáš komenda, Řešení hrubé vrchní stavby výrobní  
  haly v Lanškrouně, Rok: 2013/2014 



A9.04    EKOLOGIE A VLIV STAVBY NA OKOLÍ SOUHRNĚ PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ 
PROCESY 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

278 

A9.04 EKOLOGIE A VLIV STAVBY NA OKOLÍ
 SOUHRNĚ PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ 
 PROCESY 

Ochrana životního prostředí je upravena několika zákony, jejichž respektování je základní 
myšlenkou ekologické výstavby. Níže jsou uvedena, dle jednotlivých zákonů, účinná opatření 
k jejich dodržování. 

1  ZÁKONY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

1.1 Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

Staveniště se nachází v sousedství obydlené a vzdělávací zóny a v těsné blízkosti obydlené 
zóny. Z tohoto důvodu je nutné v rámci možností stavby a technologií eliminovat nadměrnou 
hladinu hluku, nebo přistupovat ke stavbě tak, aby vznikal v co možná nejmenším množství. [1] 

- Součástí diplomové práce je hluková studie výstavby II. etapy, 3a. fáze 

- Pracovní doba je striktně stanovena od 7:00 do 19:00, zákaz nočních prací. 

- O nedělích a státních svátcích jsou veškeré práce na stavbě zakázány (s výjimkou pracovní 
neděle při záporovém pažení)  

1.2 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Je nutná ochrana ovzduší před nadměrným množstvím poletujících prachových částic 
z výstavby, před škodlivými výfukovými plyny stavebních strojů a před šířením drobného 
stavebního odpadu a částeček materiálů vzduchem (piliny, zbroušený izolant apod.). [2] 

- Staveništní komunikace budou v případě zvýšené prašnosti kropeny vodou. 

- Bude dbáno na úklid dílčích pracovišť, jakož i celého staveniště, aby se zabránilo víření 
prachu a drobného staveništního odpadu.  

- Odpadní materiál z procesu výstavby skeletu (odřezky výztuží, bednění, zbytkový betonová 
směs) bude tříděn a nebude volně pohozen na plochách staveniště. Piliny vzniklé řezáním 
bednících desek budou zachytávány do lapače pilin kotoučové pily, nebo ihned zameteny 
z pracovní plochy tak, aby se volně nešířily vzduchem.  

- V případě broušeného izolantu se fasádní lešení opatří ochranou síťovinou. Po pracovní 
směně se spadený broušený izolant pomocí zahradního vysavače na listí vysaje a v pytlích bude 
skladován a následně odvezen na skládku. 

- Snaha o modernizaci vozového a strojního parku. 

1.3 Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 

Hlavní snahou je zabránit znečištěním podzemních vod průsakem škodlivých látek z území 
staveniště. Je proto potřeba dodržovat přísné bezpečností zásady. [3] 

- Jestliže hrozí únik provozních kapalin z jakéhokoliv stroje je potřeba pod tyto stoje umístit 
neprodyšné nádoby pro jejich zachycení 
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1.4 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Hlavní snahou je zabránit znečištěním půdy zejména úmyslným včleňováním zbytkových a 
ztrátových materiálů do zeminy (kontaminace, pozdější zahrnutí či zásypy apod.). [4] 

- Veškerý stavební odpad bude třízen a uskladňován do připravených nádob a kontejnerů. 
Prostředí staveniště musí zůstat čisté. Platí zákaz pohazování stavebního odpadu a zbytkových 
materiálů na terén staveniště. 

- Při procesu výstavby skeletu a obvodového pláště nehrozí znečištění půdy. Zbytková 
betonová směs bude ekologicky likvidována. V žádném případě nebude vylévána na přilehlý 
terén nebo zahrnována do násypů stavby. Při aplikaci lepící stěrky a fasádní silikonové omítky 
budou přilehlé konstrukce i terén zakryty plachtami tak, aby se spadový materiál nedostal do 
kontaktu se zeminou. 

2  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY 

Při realizaci budou v místě stavby vznikat určité objemy odpadů, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. Odpad se bude třídit. V žádném případě se nebude na stavbě pálit nebo jiným 
způsobem protizákonně likvidovat. Veškerý odpad bude ukládán na veřejných skládkách a o 
všech těchto akcích bude vedena dokumentace. [5] 

Zatřídění odpadů vznikajících při dané technologické etapě podle katalogu odpadů dle 
vyhlášky č.381/2001 Sb. 

15 01 01   Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02   Plastové obaly 

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

17 01 01   Beton 

17 01 02   Cihly 

17 01 03   Tašky a keramické výrobky 

17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických   
   výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 

17 02 01   Dřevo 

17 02 02   Sklo 

17 02 03   Plasty 

17 04 05   Železo a ocel 

17 04 07   Směsné kovy 

17 06 04   Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 0901, 

   17 09 02 a 17 09 03 

Pro účely třídění odpadu budou na stavbě dle výkresu situace ZS instalovány na staveništi 
odpadové kontejnery. 
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3  VLIV STAVBY NA BEZPROST ŘEDNÍ OKOLÍ VÝSTAVBY 

Kromě již zmíněného vlivu na okolí staveniště a to zejména možným vznikem zvýšené 
hlukové hladiny ze stavební výroby se jedná o omezení života a pohybu rezidentů již obydlené 
II. etapy, 1. fáze OS Zelené město. 

Platí proto tato nařízení: 

- Asfaltová komunikace OS Zelené město II. etapa musí zůstat průjezdná pro potřeby 
rezidentů 1. fáze a to minimálně v jednom jízdním pruhu. Při betonážích pomocí soupravy 
autodomíchávač a autočerpadlo je možné dočasně rozebrat mobilní oplocení a zabrat těmito 
stroji právě maximálně polovinu šíře komunikace. 

- Výše zmíněná asfaltová komunikace se musí udržovat v bezvadném technickém stavu, a 
jestliže vzniknou jakékoliv překážky na této komunikaci, je potřeba je dostatečným způsobem 
označit a informovat o nich rezidenty pomocí správce OS Zelené město II. etapa. 

- Výše zmíněná komunikace se musí udržovat v čistotě. 

- Pěší chodníky se udržují průchozí a v bezvadném technickém stavu. V případě narušení 
průchodnosti či snížení kvality těchto pěších tras, je povinna stavba omezení dostatečným 
způsobem označit nebo vyhradit náhradní pěší cesty. O těchto skutečnostech bude stavba opět 
informovat správce OS Zelené město II. etapa 
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4  POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  

  vibrací 
 [2] Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 [3] Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 

 [4] Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 [5] Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších  
  zákonů 

  Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
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A10.1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO 
 PROVEDENÍ HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 
 SYSTÉMEM MONOLITICKÉHO ŽB SKELETU 

Součástí této podkapitoly je příloha B10.1. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu kvality 
pro provedení hrubé vrchní stavby systémem monolitického ŽB skeletu. 

1  KONTROLY VSTUPNÍ 

1.1 Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora (popřípadě sám investor) a projektant (popřípadě 
technický dozor projektanta) kontrolují správnost, kompletnost a aktuálnost projektové 
dokumentace. V případě provedení změn v předchozích technologických etapách výstavby 
se kontroluje jejich zaznamenání do projektové dokumentace. Jednotlivé výkresy je vhodné 
označit jako aktuální podpisem a příslušným datem.  Kontrolují se výpisy materiálů a výrobků 
včetně jejich dodavatelů. Probíhá kontrola technologických předpisů ve smyslu navržených 
postupů výstavby a probíhá poslední ujasnění možností a postupů realizace technologické etapy 
ŽB monolitického skeletu. Kontrolují se veškeré požadavky na nasazení, kapacity, spolehlivost 
a obsluhu všech strojů a zařízení potřebných v průběhu této technologické etapy. Kontroluje 
se dokumentace, která řeší technologickou etapu z pohledu nakládání s odpady a ekologií 
výstavby. O kontrole veškerých výše zmíněných podkladů je zapsán zápis do SD a rovněž 
je vyhotoven protokol. 

1.2 Převzetí pracoviště 

Při samotném převzetí pracoviště je nutné zkontrolovat, jestli je staveniště zařízeno takovým 
způsobem, aby bylo možné bezpečně a dle platných zákonů a vyhlášek provádět danou stavební 
činnost na přebíraném pracovišti. Zařízení staveniště by mělo odpovídat projektové 
dokumentaci - výkresům zařízení staveniště pro danou etapu. Jde především o řádné 
zabezpečení, označení a ohraničení staveniště, zajištění proti vyniknutí nepovolaných osob, 
bezpečný pohyb dělníků a stroj po staveništi a pracovišti, dopravní značení, případné zajištění 
konstrukcí. Kontroluje se přívod a funkčnost napojení stavby na zdroj vody a elektrické energie. 
Jednotlivá pracoviště musí být zajištěna konstrukcemi (zábradlí, lávky a plošiny) pro ochranu 
pracovníků proti pádu z výšky. Následuje kontrola předchozích konstrukcí a připravenost 
samotné stavby na další prováděný proces. 

1.3 Kontrola p ředchozích činností 

1.3.1 Svislé ŽB monolitické konstrukce 

Jedná se o kontrolu předchozích prací, na které navazujeme při zhotovování ŽB svislých 
monolitických konstrukcí. Jedná se o základovou desku nebo stropní konstrukci. Zkoumáme 
celkovou dokončenost, statiku a stabilitu, geometrii, rozměry a viditelné pozice 
(např. vystupující výztuže, apod.), kvalitu povrchů a jejich čistotu. Geodet zkontroluje správné 
výškové osazení dané vodorovné konstrukce. 

Dle PD se kromě správné pozice vystupujících výztuží z desky (základové nebo stropní) 
kontroluje jejich správný počet a profily. Kontroluje se dodržení krycí vrstvy u vystupujících 
prutů.  

K jednotlivým konstrukcím se vyjadřuje statik a stavbyvedoucí - dává povolení k započetí 
prací z hlediska pevnosti a stability předchozích konstrukcí, na které budeme navazovat 
a významně je tím namáhat. 
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Na konci tohoto plánu kontroly kvality jsou uvedeny mezní odchylky platné nejen 
pro výstupní kontrolu procesu ale také pro kontrolu předchozích konstrukcí, které přebíráme.  

1.3.2 Vodorovné ŽB monolitické konstrukce 

Jedná se o kontrolu předchozích prací, na které navazujeme při zhotovování 
ŽB vodorovných monolitických konstrukcí. Jedná se sloupy a stěny. Zkoumáme celkovou 
dokončenost, statiku a stabilitu, geometrii, rozměry a viditelné pozice (např. vystupující 
výztuže, apod.), čistotu pracovní podlahy (základová a stropní deska). Geodet kontroluje 
správné výškové úrovně jednotlivých svislých konstrukcí, na které budeme navazovat 
obvodovými průvlaky a stropní deskou. 

Dle PD se kromě správné pozice vystupujících výztuží ze sloupů a stěn kontroluje jejich 
správný počet a profily. Kontroluje se dodržení krycí vrstvy. 

K jednotlivým konstrukcím se vyjadřuje statik a stavbyvedoucí - dává povolení k započetí 
prací z hlediska pevnosti a stability předchozích konstrukcí, na které budeme navazovat 
a významně je tím namáhat. 

Na konci tohoto plánu kontroly kvality jsou uvedeny mezní odchylky platné nejen pro 
výstupní kontrolu procesu ale také pro kontrolu předchozích konstrukcí, které přebíráme. 

1.4 Kontrola dodaného materiálu 

1.4.1 Bednění 

Při dodání prvků bednění kontrolujeme podle dodacích listů a objednávky, PD a TP počty 
jednotlivých prvků bednění a to, že jsou správně dopraveny v boxech nebo na paletách. Dále 
kontrolujeme jejich neporušenost, čistoty povrchů, rozměry, kvalitu, míru opotřebení, funkčnost 
mechanických částí a montážního příslušenství. O dodání uvedeme zápis do SD a dodací list 
je v kopii uschován do agendy stavby a v originále je odeslán pověřenému správnímu orgánu 
firmy. 

1.4.2 Výztuž 

Při dodání výztuže kontrolujeme množství a typy dodávaných armatur, jejich průměry 
a délky dle dodacího listu a objednávky, a dle PD a TP. Podle certifikátu kontrolujeme třídu 
oceli. Je nutné dále překontrolovat identifikační štítky. Vizuálně kontrolujeme čistotu povrchu 
výztuže, kdy se nám jedná o znečištění, které významně snižuje kvalitu budoucí soudržnosti 
výztuže a betonu. Jedná se o znečištění prachem, bahnem, látkami na bázi olejů, vosků apod., 
kdy povrchová koroze nesmí být ve stadiu uvolňujících se částí (běžná povrchová vrstva koroze 
je brána jako standartní vlastnost jednotlivých armatur). Při dodání armokošů připojujeme 
kontrolu celkové geometrie prvků (rozměry, tvary ohybů, tvary výztuže, spojování prutů). 
O dodání uvedeme zápis do SD a dodací list je v kopii uschován do agendy stavby a v originále 
je odeslán pověřenému správnímu orgánu firmy. 

1.5 Skladování  

Podle výkresu zařízení staveniště je třeba ověřit pozice a rozměry skládek pro prvky bednění 
a pro výztuž. Skládky na terénu by měli být v provedení zhutněný podklad ze směsného 
recyklátu, který je ve spádu od stavby a tímto způsobem i odvodněn. Skládky vznikající 
na plochách již vybetonovaných konstrukcí stropů (zejména stropy nad 1. PP - prostory 
předzahrádek) musí být čisté a skladováním nesmí dojít k poškození nebo nadměrnému 
namáhání daných konstrukcí.  

Prověření skládek je potřeba provádět pravidelně, s každou dodávkou materiálu - a to 
z hlediska jejich stavu a také kapacity. Čistota skládky je kontrolována průběžně, nejlépe před 
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každým koncem směny. Dle TP předpisu je nutné dodržovat zásady skladování s ohledem 
na stabilitu a kapacitu skládky. 

1.6 Kontrola dodávané čerstvé betonové směsi 

Na každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán dodací 
list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi. Kontrolu provádí mistr, 
event. stavbyvedoucí před vypuštěním betonu z dopravního prostředku do čerpadla, badie. 

Pro přejímku betonové směsi musíme vytvořit na staveništi takové podmínky, aby přejímka 
proběhla v co nejkratší době a aby tak nedošlo k znehodnocení betonové směsi. Je nutné zajistit 
trvale průjezdné staveništní komunikace, dostatek místa pro přistavení autodomíchávače 
k autočerpadlu nebo badii a dále přítomnost a funkčnost autočerpadla či badie jako takových. 

Dodací list musí obsahovat tyto údaje: 

- identifikaci výrobce betonové směsi - název výrobny  
- požadované číslo dokladu 
- označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku betonové směsi, místo přejímky 

 betonové směsi (stavba, objekt) 
- druh a třídu betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třídu cementu, přísady, 

 příměsi, stupeň konzistence 
- množství betonové směsi v m³ 
- datum a čas naplnění betonové směsi - tj. čas smíchání cementu s vodou a čas 

 nejpozdějšího zpracování betonové směsi v minutách od tohoto míchání 
- použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 
- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
- případně zvláštní vlastnosti 
- osvědčení o jakosti 

Pověřený pracovník kontroluje a eviduje: 

- shodu údajů na dodacím listě s objednávkou 
- čas zamíchání betonové směsi - zda nebyla překročena doba nutná ke zpracování betonu 
- teplotu betonové směsi při nízkých nebo záporných teplotách - teplota se musí pohybovat 

 v rozmezí od +5 °C do + 30 °C 
- provádí zkoušku zpracovatelnosti - viz níže 
- provádí odběr betonové směsi pro zkoušku krychlené pevnosti - další zkoušky nejsou dle 

 PD požadovány 

O provedených odběrech a výsledku kontrolních zkoušek provede stavbyvedoucí zápis do 
SD betonů.  

- označení betonované části konstrukce 
- základní údaje o způsobu provádění betonářských prací (čerpadlem, badií) 
- údaje o betonové směsi: 
 - druh, třída betonu 
 - zpracovatelnost 
 - údaje o kontrolních krychelných zkouškách 
 - dodavatel betonové směsi (číslo dodacího listu + firma) 
 - údaje o způsobu a délce ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce 

Objekt bytového domu spadá dle ČSN EN 13670 do kategorie II. - konstrukce budov s více 
jak pěti podlažími. Následující požadované kontroly budou tedy prováděny podle kategorie II. a 
s přihlédnutím k normě ČSN EN 206, takto: 
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Tabulka 46. Tabulka kontroly dodávané betonové směsi pro OS ZM, 3a. fáze 

Předmět kontroly Kontrola, zkouška Účel Četnost 

Dodací list Vizuální kontrola 
Shoda s požadavkem a 

specifikací dle PD 
Každá dodávka 

Konzistence betonu Vizuální kontrola 
Srovnání s požadovaným 

vzhledem 
Každá dodávka 

Konzistence betonu 

Zkouška konzistence 
sednutím kužele dle ČSN 
EN 12350 - 1 a ČSN EN 

12350 - 2 

Posouzení shody s požadavkem 
Při výrobě zkušebních 

těles a při pochybnostech 

Zkouška pevnosti 

Odběr a zkouška pevnosti 
zkušebních těles dle ČSN 
EN 12390 - 2 a ČSN EN 

12390 - 3 

Dle ČSN EN 206 a dle níže 
uvedeného popisu (četnost 
odběru zkušebních těles) 

Dle ČSN EN 206 a dle 
níže uvedeného popisu 

(četnost odběru 
zkušebních těles) 

Stejnorodost a vzhled 
betonu všeobecně 

Vizuální kontrola 
Srovnání s požadovaným 
vzhledem z různých částí 

záměsí 
Každá dodávka 

Četnost odběru zkušebních těles: 

Četnost odběrů podle kategorie II. dle ČSN EN 13670 je dána celkem 6 vzorky na hodnocený 
celek či záměs (norma uvádím stavbu, patro, záběr apod.). Obecně je ovšem pro transportbeton 
za jednu záměs či celek považována každá dodávka autodomíchávače. Bude tedy odebrán 
1 vzorek na každou dodávku betonové směsi domíchávačem (nejlépe v průběhu betonáže). 

Dodavatel transportbetonu musí rovněž ve stejné četnosti odebírat vzorky dodávané 
betonové směsi a dále pak do 5 týdnů stavbyvedoucímu doložit kvalitu betonové směsi - výsledky 
a protokoly od akreditované zkušebny v souladu s ČSN EN 13670-1. 

Popis jednotlivých zkoušek: 

Zkouška sednutí kužele podle Abramse 

Zjištění zpracovatelnosti betonové směsi zkouškou sednutí kužele podle Abramse se používá 
u betonové směsi pro betony s hutným kamenivem. Pro jedno stanovení se potřebuje asi 7 dm3 
betonové směsi. Nejvyšší velikost zrn kameniva může být nanejvýš 32 mm. 

Vybavení: 

- tuhá rovná podložka z nenasákavého materiálu velikosti asi 500x500 mm 
- plechový komolý kužel výšky 300 mm, vnitřního průměru spodní základny 200 mm, horní 

 základny 100 mm, s nástavcem 
- propichovací tyč se zaoblenými konci-průměr 16 mm, délka 650 mm 

Na tuhou nenasákavou podložku se postaví komolý kužel, který se naplní ve třech stejně 
vysokých vrstvách (po 100 mm) betonovou směsí. Každá vrstva se stejnoměrně zhutňuje 
25 vpichy propichovací tyčí. Povrch horní vrstvy se zarovná s okrajem plechového kužele, který 
se pak opatrně svisle bez otáčení zvedne. Ihned po zvednutí formy se stanoví sednutí změřením 
rozdílu mezi výškou formy a nejvyšším bodem sednutého zkušebního vzorku s přesností 
na 5 mm. Zpracovatelnost s ohledem na použitý způsob dopravy a zpracování je uváděna 
výrobcem betonu potřebnou číselnou hodnotou. 

Mezní odchylky pro zkoušky zpracovatelnosti: 

Sednutí kužele: do 120 mm  ± 20 mm 
   nad 120 mm  ± 30 mm 
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Stupeň konzistence podle ČSN EN 206-1 (stupeň/sednutí) 

   S1   10 - 40 mm 
   S2   50 - 90 mm 
   S3   100 - 150 mm 
   S4   ≤ 160 mm 

Výroba zkušebních těles odběrem na stavbě 

1) Pro plnění betonovou směsí se forma připraví tak, že se uvnitř natře odbedňovacím 
přípravkem a otvor ve dně formy se ucpe vhodným materiálem tak, aby se dal 
před odformováním snadno vyčistit a tímto otvorem mohl do formy vnikat vzduch při 
vytlačování tělesa. 

2) Forma se vyplní betonovou směsí ve dvou vrstvách a každá vrstva se dokonale zhutní. 
Ruční hutnění se provádí tak, že každá vrstva se propichuje zaobleným koncem tyče jedním 
vpichem na každých 1000 mm2 – což je při ploše 150 x 150 mm celkem 23 vpichů na vrstvu. 
Při propichování se tyč ponořuje do celé tloušťky předcházející vrstvy. Povrch se zarovná 
s hranami formy. 

3) Tělesa i s formou se umístí v prostředí o teplotě 20 °C a po zatvrdnutí se chrání proti 
odpařování vody např. folií či geotextilií. 

4) Tělesa se řádně označí popisky - druh betonu, datem výroby, částí konstrukce a stavbou, 
trvanlivou barvou (lihový fix), ne rytím do vzorku! 

5) Zkušební tělesa musí zůstat ve formě nejméně 16 hodin, ale ne déle jak 3 dny. Musí být 
chráněna před nárazem, vibracemi nebo vysoušením (vlhčíme pod folii nebo na geotextilii). 

6) Vyjmutí z formy se provádí tak, že se vyčistí otvor ve dně formy a tělesa se opatrně 
odformují. Může se použít stlačeného vzduchu, vody, případně nahřátí formy v teplé vodě. 
Tělesa se při odformování nesmí poškodit. 

7) Po odformování se tělesa uloží do klimatizovaného vlhkého prostředí. Do doby zkoušení 
(28 dní) musí být tělesa dopravena do akreditované zkušebny společně se zápisem o jejich 
zhotovení. 

8) Pevnost v tlaku zkoušených vzorků nesmí být nižší než 85% zaručené krychelné pevnosti 
betonu. 

Řešení neshod: 

Při zjištění závažných kvalitativních neshod při vstupní kontrole dodávané betonové směsi, 
nesmí být tato použita do daných konstrukcí. O této neshodě bude sepsán protokol, záspi do SD, 
dojde k uvědomění dodavatele betonové směsi a sjednání nápravy. Stavbyvedoucí rovněž 
rozhodne, zda bude betonová směs vrácena zpět dodavateli, nebo je možné ji použít 
na konstrukce s menšími nároky na kvalitu betonové směsi. 

1.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrolu způsobilosti provádí přednostně mistr (vedoucí čety) a namátkově v případě 
potřeby stavbyvedoucí. Všichni pracovníci musí projít před zapojením do pracovní činnosti 
školením BOZP a seznámením se s prováděným druhem prací. Pracovníci účast na školení 
a seznámení se s činnostmi potvrdí podpisem do protokolu, který je založen do SD. 

Pracovníci, kteří k výkonu své činnosti potřebují platné průkazy, certifikáty a osvědčení, 
budou podrobeni kontrole ze strany mistra nebo stavbyvedoucího. Jedná se konkrétně 
o jeřábnické profese - jeřábník a vazač břemen (jeřábnické, vazačské zkoušky), dále 
pak o pracovníky železáře či betonáře určené pro práci se svářecím agregátem (průkaz svářeče). 
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Při vstupu na staveniště nebo během prováděných pracovních činností mohou být pracovníci 
podrobeni dechové zkoušce mistrem nebo stavbyvedoucím. 

 Při pohybu na staveništi a při samotné montáži mistr případně stavbyvedoucí 
kontroluje, zda pracovníci používají předepsané ochranné pomůcky. Jedná se zejména 
o pracovní přilbu, reflexní vestu, předepsanou pevnou obuv. Důkladně se kontroluje používání 
osobních ochranných pomůcek proti pádu z výšky - horolezecká lana a úvazky. 

1.8 Kontrola stroj ů, nářadí a pomůcek, zdvedacích mechanismů 

Mistr, strojník, popřípadě kvalifikovaná obsluha stroje či nářadí kontroluje vždy před 
započetím prací technický stav těchto strojů, nářadí a pomůcek (dále obecně pouze stroje). Tyto 
stroje musí být v provozuschopném stavu, ve kterém je možné s nimi v plné míře provádět 
předepsané práce a rovněž žádným způsobem neohrožují zdraví pracovníků, okolní majetek 
ani životní prostředí. 

Nejčastěji se jedná o kontrolu provozních kapalin, promazání součástek, kontrola stavu 
strojů (bezpečný přívod proudu do přístroje, kryty, provedení kontroly revizním technikem, 
nebo jejich aktuální platnost dle revizního štítku, nežádoucí vibrace nebo zvuky, probíjení). 
Průběžně kontrolujeme počet strojů přítomných na stavbě podle TP a výpisu strojní sestavy pro 
danou činnost. Po skončení práce se stroje uvádí do bezpečného stavu a polohy, proběhne jejich 
očištění a ošetření tak, aby mohli býti následně dále používány. Mistr nebo strojník kontrolují 
uložení strojů na správná místa a jejich zajištění (uzavření do skladu, zamknutí kabiny, apod.). 

Stroje jako je autodomíchávač a autočerpadlo jsou servisovány a před výjezdem 
kontrolovány pověřenými pracovníky dodavatele betonové směsi. 

 U zvedacích mechanizmů se obecně kontroluje neporušenost a pevnost lan, dále 
neporušenost a provozuschopnost háků, závěsů, jednotlivých dílčích úvazků a způsobilost stroje 
jako celku k provozu. Dle technických listů se kontroluje dostatečná únosnost nejtěžších 
a nejvzdálenějších břemen (platí zejména u věžového jeřábu při betonáži badií, kde je účinný 
a bezpečný dosah zaznačen v průkazu montovatelnosti věžového jeřábu a také ve výkrese 
zařízení staveniště). Dále jeřábníkova kvalifikace a platnost jeřábnického průkazu. Při používání 
autojeřábu (např. pro skládání materiálu dané etapy) se kontroluje zapatkování jeřábu a pevnost 
podloží. Tyto informace porovnáváme s technickým listem jeřábu, kde je uvedena jeho 
hmotnost a další technické parametry. 

2  KONTROLY MEZIOPERA ČNÍ 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu klimatických podmínek jsem zařadil do kontrol mezioperačních, jelikož je potřeba 
ji provádět nejen před započetím pracovních činností ale i v průběhu celého pracovního 
procesu - tj. sledujeme vývoj počasí neustále v závislosti na předpovědi a na pracích, které 
provádíme. Je důležité uvědomit si, jak velké může být riziko (zejména časové a ekonomické) 
provádět určitý druh práce při zvýšené pravděpodobnosti nepřízně počasí. 

Stavbyvedoucí a mistr kontroluje v rámci oficiálních zápisů do SD stav klimatických 
podmínek třikrát denně. První probíhá při příchodu na staveniště, druhá pak během dopoledne 
a poslední měření v rámci odpoledních hodin (např. hodinu před koncem směny). Podmínky 
práce omezuje zejména teplota okolního vzduchu, kdy obecně není povolena práce pod -10°C 
a nad +40°C.  

Z hlediska betonáže ŽB monolitické konstrukce skeletu provádíme při poklesu teploty pod 
+5°C zimní opatření, jako je zakrývání, ohřívání složek betonové směsi nebo přidávání 
protimrznoucích složek (obojí je nutné zajistit u dodavatele betonové směsi). Naopak 
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při zvýšených teplotách jsou to přídavné směsi pro lepší zpracovatelnost nebo oddálení doby 
tuhnutí (zvýšení doby pro možnost betonovou směs zpracovávat čerpáním, ukládáním 
do konstrukcí a hutněním). 

Při práci ve výškách je nutné tyto práce přerušit v případě nepříznivého počasí. Jedná se 
o silný déšť, bouřky, sněžení a námrazu. Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit 
veškeré výškové práce na konstrukcích typu pojízdné lešení, žebříky, apod., výšky větší 
jak 5 m. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré výškové práce. 

 Viditelnost v místě provádění stavební činnosti musí být minimálně 30 m. 

2.2 Kontrola vyztužování 

Kontrola zhotovení výztuže pro svislé monolitické konstrukce probíhá před samotným 
uzavřením bednění, nebo před jeho celkovou aplikací (po dokončení bednění již není možná 
vizuální kontrola). 

Kontrola zhotovení výztuže pro vodorovné monolitické konstrukce probíhá po kompletním 
dokončení plošného bednění této vodorovné konstrukce (je nezbytné pro samotné započetí 
vyztužování, výztuž je kontrolovatelná až do procesu betonáže). 

V obou případech probíhá finální kontrola před započetím betonáží. Jedná se o konečnou 
revizi vyztužení konstrukce spolu s ověřením bednění za účasti mistra, stavbyvedoucího 
a technického dozoru investora. 

Kontrolu provádí mistr (vedoucí čety) a namátkově stavbyvedoucí. Jedná se především 
o dodržování všech zásad vyztužování daných konstrukčních dílů ŽB skeletu dle PD a TP. 
Ověřujeme správné délky a pozice výztuží, správné kotevní délky, celkovou podobu a správnost 
spojů vázaných i svařovaných, použití distančníků a dodržování krycích vrstev, minimálně 
rozměry mezer mezi pruty pro volný průchod kameniva betonové směsi, čistotu 
a nepoškozenost prutů samotných, správné provedení ohybů a doplňující výztuže a celkovou 
geometrii prováděných konstrukcí. 

Dle PD je nutno dodržet tyto zásady vyztužování:  

Konzistence betonové směsi: S2 - měkká 
Frakce kameniva:   max. 20 mm 
Krytí sloupy:   30 mm (na třmínky)   
Krytí stěny:    25 mm (na třmínky) 
Krytí VNK:    25 mm (na třmínky) 
Rozdělovací výztuž VNK stykovat přesahem min. 700 mm 

Mezní odchylky v ukládání výztuže: 

a) plocha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými prvky, 
mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty 
jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot předepsaných 
v PD víc než o: 

 ± 20%, nejvýše však o 30 mm 
b) odchylky poloh styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit: 
± 30 mm 
c) odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 

překročit: 
± 5 mm. při průměru prutů do 40 mm 
± 10 mm. při průměru prutů nad 40 mm 

Součástí kontroly ukládání výztuže je i kontrola BOZP při provádění těchto prací. Konkrétně 
správné používání lešení, lávek, žebříků, ochranných zábradlí, horolezeckých lan a úvazků, 
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včetně zásad ochrany zdraví při této činnosti a také zásady při vázání břemen a jejich 
přemisťován věžovým jeřábem. 

2.3 Kontrola bednění 

Všechny prováděné kontroly na procesu bednění SNK a VNK monolitických konstrukcí 
provádí mistr nebo stavbyvedoucí a to dle PD a TP. Finální kontrolu bednění provádí mistr 
se stavbyvedoucím a zástupcem investora (TDI), a to před odsouhlasením započetí betonáží. 
Při této kontrole rovněž proběhne finální odsouhlasení a ověření vyztužení dané konstrukce. 

Obecně se jedná o kontrolování těchto parametrů bednění v průběhu jeho provádění: 

- pozice, tvar a rozměr 
- tuhost 
- těsnost, vč. dilatací a pracovních spár 
- očištění a ošetření před betonáží 
- správnost polohy otvorů, prostupů a kotevních prvků 
- správnost provedení dle závazného technologického postupu výrobce bednění 
- obecně skladování a přesouvání veškerých prvků bednění 

Při bednění obvodových stěn 1. PP je důležité ověřit dostatečnou pevnost okolní půdy, 
do které budeme kotvit opěry. Jelikož v minulých technologických etapách došlo 
ke kompletnímu zhutnění zemní pláně, měla by být tato kontrola pouze doplňující. 

Součástí kontroly montáže bednění je i kontrola BOZP při provádění těchto prací. Konkrétně 
správné používání lešení, lávek, žebříků, ochranných zábradlí, horolezeckých lan a úvazků, 
včetně zásad ochrany zdraví při této činnosti a také zásady při vázání břemen a jejich 
přemisťován věžovým jeřábem. 

2.4 Kontrola betonáže 

S betonáží můžeme začít až po výstupní kontrole bednění a vyztužení dané konstrukce 
či konstrukcí (uvedeno výše v procesu kontroly bednění a armování). Ještě před betonáží jsou 
zajištěny veškeré dilatace a pracovní spáry a jsou odsouhlaseny TDI a projektantem. 

V první řadě (jak již bylo výše v zásadách dopravy a skladování uvedeno) je nutné zajistit 
dostatečný prostor pro použití sestavy autodomíchávače a čerpadla, popřípadě pro použití badie. 
Dostatečný z hlediska jak manipulace, tak i zapatkování a obsluhy těchto strojů. 

Dále je důležité po příjezdu kontrolovat čas naplnění domíchávače, kdy musíme dodržet 
max. časový rozestup mezi plněním směsi do bubnu stroje a mezi uložením do konstrukce 
a hutněním 45 minut. Vypočítaný časový interval (viz TP monolitických konstrukcí) jednoho 
celého cyklu je 49 min. Po odečtení cesty zpět a případného čištění bubnu - tj. celkem 11 minut, 
nám celý proces betonáže včetně hutnění trvá cca 38 min. Je důležité tuto rezervu důsledným 
kontrolováním procesu (plynulost a rychlost betonáže) a naplánováním prací udržovat 
pro případ poruchy čerpadla, domíchávače, badie nebo věžového jeřábu. 

Kontrolujeme ukládání betonové směsi do konstrukce, kdy by výška shozu neměla překročit 
výšku 1,5 m. Max. mocnost uložené vrstvy je 300 mm. Je nutné tuto maximální tloušťku 
dodržovat a důsledně kontrolovat. Jediné místo, kde je tato kontrola bezpředmětná, je plocha 
stropní konstrukce (mimo obvodové průvlaky), kdy strop nedosahuje celkové tloušťky právě 
více jak 300 mm. 

Sledujeme chování bednění a jeho stabilitu a těsnost, kdy v případě jakékoliv poruchy 
okamžitě přerušíme betonáž a sjednáme nápravu vady nebo poškození. Při betonáži revidujeme 
používání pochozích lávek (bednící desky či stavební řezivo) při pohybu po výztuži (platí pro 
stropní konstrukci). 
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Kontrolujeme správné používání a zásady hutnění ponornými vibrátory a vibračními lištami. 
Ověřujeme, zda vzdálenost vpichu vibrátoru při hutnění, nepřekračuje 1,5 násobku účinného 
poloměru vibrátoru. Rovněž je nutné sledovat a upozorňovat pracovníky na hutnění předchozí 
vrstvy v hloubce cca 10 až 100 mm. Vibrátory nesmíme poškodit nebo měnit pozice bednění 
ani výztuže. Dodržet optimální čas hutnění a bránit tak rozmísení složek v betonové směsi. 

Pokud dojde k nucenému a neplánovanému přerušení betonáže na více jak 2 hodiny, je nutné 
vytvořit pracovní spáru a pokračovat v betonáži nejdříve za 18 hodin. Tato podmínka je také 
vázána překročením pevnosti betonu v tlaku 3,5 MPa. Pokud není tato hodnota překonána 
(provedeme test například Schmidtovým tvrdoměrem) můžeme v betonáži i po 2 hodinách 
pokračovat, ale uvedeme o tom zápis do SD, případně konzultujeme s technickým dozorem 
investora a projektantem. 

Během betonáže kontrolujeme klimatické podmínky, kdy teplota okolního vzduchu nesmí 
klesnout pod 5 °C. V inkriminovaných měsících (uvedeny v TP) je nutné mít dle předpovědi 
počasí zajištěny opatření pro betonáž v zimním prostředí. 

2.5 Kontrola ošetřování betonové konstrukce 

Betonovou konstrukci je třeba ošetřovat, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích procesů 
vlivem vysoké, nebo naopak nízké teploty a k degradaci betonu trhlinami a tím ke snížení 
pevnosti. Konstrukci během ošetřování kontroluje mistr nebo stavbyvedoucí. 

Povrch po betonáži je dobré zakrýt mokrou geotextilí nebo folií, která jednak zadrží rychlé 
vypařování vody z cementu a jednak, pokud ji zkrápíme vodou, předává vlhkost šetrným 
způsobem konstrukci. Není totiž vhodné beton vlhčit například kropením hned po betonáži, 
jelikož dochází k vyplavování cementu ze směsi. Alternativně lze použít mlžení rozprašovači. 
Přímé kropení konstrukce až po 24 hodinách od dokončení betonáže. Voda by měla mít 
přibližně stejnou teplotu jako povrch betonové konstrukce. Následně vlhčíme a kontrolujeme 
tento proces po dobu min. 7 dní. Při poklesu teploty pod +5 °C je zakázáno vlhčit konstrukci. 
Bráníme nadměrnému zatěžování a vibracím na konstrukci. 

Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí dodržet 
určité požadavky. Konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, 
aby teplota povrchu betonu neklesla pod +5 °C po dobu 72 hod., nebo nebyla vystavena 
působení mrazu, pokud její pevnost nedosáhne 70% z předepsané hodnoty. Rovněž se beton 
nesmí kropit vodou, vlhčit ani zaplavovat a je třeba zabránit působení deště a sněhu na povrch 
betonu. Je třeba dbát na stejnoměrné vychládání betonové konstrukce (tenčí části musí být 
zakryty více než masivnější části konstrukce). 

2.6 Kontrola technologické pauzy a odbednění 

Kontrolujeme dodržení doby pro odbednění konstrukce, které je dle PD dáno na min. 
hodnotu 10 MPa. Této hodnoty, dle výpočtu uvedeného v TP, dosáhneme v závislosti na použité 
betonové směsi a okolní teplotě vzduchu (volena nejnižší průměrná) za cca 53 hodin u betonu 
třídy C 20/25 a za cca 28,8 hod u betonu třídy C 30/37. Nežli odbedníme nosné části, je nutné 
provést zkoušku pevnosti betonu v tlaku pomocí Schmidtova kladívka. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí spolu s mistrem a za účasti TDI. Na pokyn stavbyvedoucího pak může dojít 
k částečnému odbednění konstrukce (odbedněno je kompletně a jsou zřízeny tzv. dočasné 
podpěry pomocí stojek a podpěrných trámů - viz TP). O zkoušce pevnosti a pokynu 
k odbednění je proveden zápis do SD. Celkové odbednění je možné až po dosažení 
85 % pevnosti, kdy bude opět provedena zkouška pevnosti a tento proces zapsán do SD. 
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3  VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1 Kontrola povrchů konstrukcí a odstranění vad 

Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co nejdříve, bezprostředně po 
odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí. Zjištěné vady se musí co nejdříve odstranit. 
Případné vzhledové vady lze opravit cementovou maltou, speciální stěrkou (je uvedeno v TP). 

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková 
plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu dané části konstrukce. 
U tenkostěnných konstrukcí nesmí přesáhnout 1%. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 
5% plochy příčného průřezu dané konstrukce. Nosná výztuž nesmí být obnažena.  

Povrchy určené k omítání nebo stěrkování nesmějí mít výčnělky větší jak 1/2 tloušťky 
předepsané omítky a nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by snižovaly soudržnost 
povrchové úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací prostředky). Povrch pohledového betonu 
musí odpovídat požadavkům daných PD. 

3.2 Kontrola výsledné geometrie a rozměrů konstrukce 

Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v 
projektové dokumentaci. Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky geometrických parametrů, 
musí se stanovit přesnost dle požadavků ČSN EN 13 670 - povolené geometrické tolerance - 
příloha F. 

Dle PD: 

- poloha sloupu - dovolená odchylka od sekundárních přímek ve tř. 1.: ± 15m 
- poloha stěny - dtto v půdorysu: ± 15 mm 
- volný prostor mezi sousedními sloupy nebo stěnami - větší z těchto dvou odchylek: ± 15mm 

 nebo l/600 
- přímost povrchu ve styku s bedněním příčného řezu na 2m lati - 9 mm (tato odchylka platí i 

 pro povrch hlazený) 
- dtto bez styku s bedněním na 2m lati - 15 mm (např. stropní desky) 

Dle ČSN EN 13 670 

- Níže jsou přiloženy vybrané tabulky s hodnotami mezních odchylek 
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Tabulka 47. Dovolené odchylky pro nosníky a desky dle ČSN EN 13 670 

 
Tabulka 48. Dovolené odchylky pro polohu sloupů a stěn dle ČSN EN 13 670 
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Tabulka 49. Dovolené odchylky pro průřezy dle ČSN EN 13 670 

 

3.3 Kontrola pevnosti betonu a veškeré dokumentace 

Zkušební tělesa odebraná na stavbě při procesu betonáže se odvezou do příslušné laboratoře, 
kde se provedou destruktivní zkoušky. O provedení zkoušek vystaví laboratoř protokol 
s výslednými hodnotami. Pevnost v tlaku nesmí být ani u jednoho vzorku nižší než 85% 
zaručené krychelné pevnosti betonu. 

Rovněž dodavatel transportbetonu musí doložit kvalitu betonové směsi výsledky, protokoly 
od akreditované zkušebny v souladu s ČSN EN 13670-1 Provádění a kontrola betonových 
konstrukcí. 

Jestliže nevyhoví kontroly pevnosti zkušebních vzorků, je potřeba ověřit pevnost betonu 
přímo v konstrukci. To provede akreditovaná stavební laboratoř. 

Veškeré protokoly a dokumenty z těchto činnosti jsou součástí dokladové části přejímací 
řízení ŽB monolitické skeletové konstrukce. Dále se kontrolují zápisy o tomto procesu uvedené 
ve stavebním deníku. 
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4  POUŽITÉ ZDROJE 
• z.č.185/2001 - o odpadech     

• n.v.č. 381/2001Sb. - o katalozích odpadů     

• n.v.č. 383/2001Sb. - o nakládání s odpady     

• n.v.č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích  

• v.č. 499/2006Sb. (novela č.62/2013 Sb.) - o dokumentaci staveb    

• z.č. 183/2006 Sb. -  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)   

• v.č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky     

• ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části   

• ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb   

• ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí     

• ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí     

• ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty     

• ČSN ČSN 73 0205 -Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti     

• ČSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda    

• ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků   

• ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím   

• ČSN EN 12390-2 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles pro zkoušky pevnosti     

• ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles     

• z.č. 65/1965 Sb. - předpis č. 262/2006 Sb. - zákoník práce (v aktuálním znění)  

• ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně     

• ČSN EN 12644 - Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení    

• ČSN EN 12077 - Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky   

• ČSN EN 14610 - Svařování a příbuzné procesy     

• ČSN EN ISO 9692-1 - Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu 
svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou 
elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, 
svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a 
svařováním svazkem paprsků     

• ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb   
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• ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně     
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A10.2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO 
 ZHOTOVENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT Ě VČETNĚ 
 KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 

A10.2.A KONTROLNÍ A ZUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO 
 PROVEDENÍ OBVODOVÝCH VYZDÍVEK 

Součástí této podkapitoly je příloha B10.2A Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
kvality pro provedení obvodových vyzdívek 

1  KONTROLY VSTUPNÍ 

1.1 Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora (popřípadě sám investor) a projektant (popřípadě 
technický dozor projektanta) kontrolují správnost, kompletnost a aktuálnost projektové 
dokumentace. V případě provedení změn v předchozích technologických etapách výstavby 
se kontroluje jejich zaznamenání do projektové dokumentace. Jednotlivé výkresy je vhodné 
označit aktuální podpisem a příslušným datem.  Kontrolují se výpisy materiálů a výrobků 
včetně jejich dodavatelů. Probíhá kontrola technologických předpisů ve smyslu navržených 
postupů výstavby a probíhá poslední ujasnění možností a postupů realizace technologické etapy 
opláštění budovy - fáze obvodových vyzdívek. Kontrolují se veškeré požadavky na nasazení, 
kapacity, spolehlivost a obsluhu všech strojů a zařízení potřebných v průběhu této technologické 
etapy. Ověřuje se dokumentace, která řeší etapu z pohledu nakládání s odpady a ekologií 
výstavby. O kontrole veškerých výše zmíněných podkladů je zapsán zápis do SD a rovněž je 
vyhotoven protokol. Potřebná legislativa je uvedena v tabulce KZP pro tuto činnost. 

1.2 Převzetí pracoviště 

Při samotném převzetí pracoviště je nutné zkontrolovat, jestli je staveniště zařízeno takovým 
způsobem, aby bylo možné bezpečně a dle platných zákonů a vyhlášek provádět danou stavební 
činnost na přebíraném pracovišti. Zařízení staveniště by mělo odpovídat projektové 
dokumentaci - výkresům zařízení staveniště pro danou etapu. Jde především o řádné 
zabezpečení, označení a ohraničení staveniště, zajištění proti vyniknutí nepovolaných osob, 
bezpečný pohyb dělníků a strojů po staveništi a pracovišti, dopravní značení, případné zajištění 
konstrukcí. Kontroluje se přívod a funkčnost napojení stavby na zdroj vody a elektrické energie. 
Jednotlivá pracoviště musí být zajištěna konstrukcemi (zábradlí, lávky a plošiny) pro ochranu 
pracovníků proti pádu z výšky.  

Je nutno dbát na vymezení pracovního úseku pro zdění, který je vymezen: 

 - části pracovní - cca 600 mm šířky 
 - části materiálové - cca 900 mm šířky 
 - části dopravní - cca 1200 mm šířky 

Následuje kontrola předchozích konstrukcí a připravenost samotné stavby na další 
prováděný proces. 

1.3 Kontrola p ředchozích činností 

Před vyzdíváním obvodových konstrukcí (a na ně navazující vnitřní vyzdívky, jež budou 
probíhat současně, jen nejsou součástí TP ani KZP) je nutné přeměřit geometrii a rozměry 
provedených ŽB monolitických konstrukcí v daném patře. 
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- poloha sloupu - dovolená odchylka od sekundárních přímek ve tř. 1.: ± 15 mm 
- poloha stěny - dtto v půdorysu: ± 15 mm 
- volný prostor mezi sousedními sloupy nebo stěnami - větší z těchto dvou odchylek: ± 15mm 

nebo l/600 
- rovinnost stropní desky - 5 měření na 100 m2 - u nedokončených desek (v našem případě 

není zhotovena čistá podlaha) je max. odchylka ± 5 mm na 2m lati 

Ostatní povolené odchylky, které nejsou dány PD (viz výše), kontrolujeme dle požadavků 
ČSN EN 13 670 - povolené geometrické tolerance - příloha F. Tyto odchylky jsou podrobně 
uvedeny v kapitole A10.1. Kontrolní a zkušební plán kvality pro provedení hrubé vrchní 
stavby systémem monolitického ŽB skeletu. 

1.4 Kontrola dodaného materiálu 

1.4.1 Zdící prvky 

Při dodání veškerého zdiva kontrolujeme podle dodacích listů a objednávky, PD a TP počty 
jednotlivých dodávek - palet, a také jejich neporušenost. V případě zjištění povrchového 
poškození palety tuto neskládáme a ihned ji vracíme dodavateli zdících prvků. Vlastnosti 
zdících prvků musí být prokázány certifikátem a osvědčením o jakosti. 

U jednotlivých zdících prvků namátkově revidujeme jejich neporušenost (zejména případné 
trhlinky a odlupující se části), čistoty povrchů, rozměry, pravoúhlost prvku, rovnost a kolmost 
čel, barvu, jakost. V případě nadměrného výskytu nežádoucích výrobků je potřeba uvědomit 
dodavatele a vzniklé neshod sním řešit. 

O dodání uvedeme zápis do SD a dodací list je v kopii uschován do agendy stavby 
a v originále je odeslán pověřenému správnímu orgánu firmy. 

1.4.2 Zdící směsi - maltoviny 

Při dodání kusových pytlovaných zdících směsí kontrolujeme podle dodacích listů 
a objednávky, PD a TP jejich počty. Pokud jsou pytle, popřípadě celá paleta (viditelné 
poškození obalu - folie, apod.) poškozena natržením nebo zavlhnutím, neskládáme ji a ihned 
produkty vracíme dodavateli zdících směsí. Vlastnosti zdících směsí musí být prokázány 
certifikátem a osvědčením o jakosti. 

Stejně postupujeme i při kontrole volně ložených zdících směsí v zásobníkových silech. 
Kontrolujeme typ a množství náplně, neporušenost obalu sila a všech komponent nutných pro 
aplikaci směsi ze sila do dalších přístrojů. 

O dodání uvedeme zápis do SD a dodací list je v kopii uschován do agendy stavby 
a v originále je odeslán pověřenému správnímu orgánu firmy. 

1.5 Skladování  

Podle výkresu zařízení staveniště je třeba ověřit pozice a rozměry skládek pro palety se 
zdícím materiálem. Skládky na terénu by měli být v provedení zhutněný podklad ze směsného 
recyklátu, který je ve spádu od stavby a tímto způsobem i odvodněn. Skládky vznikající na 
plochách již vybetonovaných konstrukcí stropů (zejména stropy nad 1. PP - prostory 
předzahrádek) musí být čisté a skladováním nesmí dojít k poškození nebo nadměrnému 
namáhání daných konstrukcí. Palety je možné skladovat maximálně ve dvou řadách na sobě. 

 Způsob skladování pomocí okamžitého složení zdících prvků do daného patra, kde budou 
prováděny práce, je možné za dodržení nepřekročení max. zatížení stropu, které určí statik. 
Skladujeme samostatně. Pomocné konstrukce pro naskladňování materiálu do pater skeletu, 
vytvořené z bednění Peri, budou zabezpečeny zábradlím. 
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Prostory pro ustavení sila budou min 3x3 m a jako podklad pod ně budou použity dva 
silniční panely 2x3 m jež vytvoří celkovou plochu 4x3 m. V průběhu prací kontrolujeme stav 
sila co do kapacity i jeho stability. Pytlované směsi a desky tepelné izolace budeme skladovat 
ve vnitřních prostorech stavby, kde prověřujeme, zda nepřichází do styku s vlhkostí. 
Skladujeme na paletách, zakrýváme folií. 

Prověření skládek je potřeba provádět pravidelně, s každou dodávkou materiálu - a to 
z hlediska jejich stavu a také kapacity. Čistota skládky je kontrolována průběžně, nejlépe před 
každým koncem směny. Dle TP předpisu je nutné dodržovat zásady skladování s ohledem na 
stabilitu a kapacitu skládky. Rovněž dodržujeme zásady pro velikosti cest a uliček mezi 
skladovaným materiálem. 

1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrolu způsobilosti provádí přednostně mistr (vedoucí čety) a namátkově v případě 
potřeby stavbyvedoucí. Všichni pracovníci musí projít před zapojením do pracovní činnosti 
školením BOZP a seznámením se s prováděným druhem prací. Pracovníci účast na školení 
a seznámení se s činnostmi potvrdí podpisem do protokolu, který je založen do SD. 

Pracovníci, kteří k výkonu své činnosti potřebují platné průkazy, certifikáty a osvědčení, 
budou podrobeni kontrole ze strany mistra nebo stavbyvedoucího. Jedná se konkrétně 
o jeřábnické profese - jeřábník a vazač břemen (jeřábnické, vazačské zkoušky). 

Při vstupu na staveniště nebo během prováděných pracovních činností mohou být pracovníci 
podrobeni dechové zkoušce mistrem nebo stavbyvedoucím. 

Při pohybu na staveništi a při samotné montáži mistr případně stavbyvedoucí kontroluje, 
zda pracovníci používají předepsané ochranné pomůcky. Jedná se zejména o pracovní přilbu, 
reflexní vestu, předepsanou pevnou obuv. 

1.7 Kontrola stroj ů, nářadí a pomůcek, zdvedacích mechanismů 

Mistr, strojník, popřípadě kvalifikovaná obsluha stroje či nářadí kontroluje vždy před 
započetím prací technický stav těchto strojů, nářadí a pomůcek (dále obecně pouze stroje). Tyto 
stroje musí být v provozuschopném stavu, ve kterém je možné s nimi v plné míře provádět 
předepsané práce a rovněž žádným způsobem neohrožují zdraví pracovníků, okolní majetek 
ani životní prostředí. 

Nejčastěji se jedná o kontrolu provozních kapalin, promazání součástek, kontrola stavu 
strojů (bezpečný přívod proudu do přístroje, kryty, provedení kontroly revizním technikem, 
nebo jejich aktuální platnost dle revizního štítku, nežádoucí vibrace nebo zvuky, probíjení). 
Průběžně kontrolujeme počet strojů přítomných na stavbě podle TP a výpisu strojní sestavy pro 
danou činnost. Po skončení práce se stroje uvádí do bezpečného stavu a polohy, proběhne jejich 
očištění a ošetření tak, aby mohli býti následně dále používány. Mistr nebo strojník kontrolují 
uložení strojů na správná místa a jejich zajištění (uzavření do skladu, zamknutí kabiny apod.). 

U zvedacích mechanizmů se obecně kontroluje neporušenost a pevnost lan, dále 
neporušenost a provozuschopnost háků, závěsů, jednotlivých dílčích úvazků a způsobilost stroje 
jako celku k provozu. Dle technických listů se kontroluje dostatečná únosnost nejtěžších 
a nejvzdálenějších břemen (platí zejména u věžového jeřábu při přesunu palet, kde je 
účinný a bezpečný dosah zaznačen v průkazu montovatelnosti věžového jeřábu a také 
ve výkrese zařízení staveniště). Dále jeřábníkova kvalifikace a platnost jeřábnického průkazu. 
Při používání autojeřábu (např. pro skládání materiálu dané etapy) se kontroluje zapatkování 
jeřábu a pevnost podloží. Tyto informace porovnáváme s technickým listem jeřábu, kde je 
uvedena jeho hmotnost a další technické parametry. 



A10. 2    KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO ZHOTOVENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
VČETNĚ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

303 

2  KONTROLY MEZIOPERA ČNÍ 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu klimatických podmínek jsem zařadil do kontrol mezioperačních, jelikož je potřeba 
ji provádět nejen před započetím pracovních činností ale i v průběhu celého pracovního procesu 
- tj. sledujeme vývoj počasí neustále v závislosti na předpovědi a na pracích, které provádíme. 
Je důležité uvědomit si, jak velké může být riziko (zejména časové a ekonomické) provádět 
určitý druh práce při zvýšené pravděpodobnosti nepřízně počasí. 

Stavbyvedoucí a mistr kontroluje v rámci oficiálních zápisů do SD stav klimatických 
podmínek třikrát denně. První probíhá při příchodu na staveniště, druhá pak během dopoledne 
a poslední měření v rámci odpoledních hodin (např. hodinu před koncem směny). Podmínky 
práce omezuje zejména teplota okolního vzduchu, kdy obecně není povolena práce pod -10°C 
a nad +40°C.  

Z hlediska obvodových vyzdívek je zakázáno provádět tyto práce při poklesu teploty 
pod +5°C, případně musíme zajistit zimní opatření, jako je zakrývání, vytápění konstrukcí nebo 
ohřívání záměsové vody pro zdící malty. Teplota podkladu musí být min. +10 °C. Nepoužíváme 
zdící prvky s vrstvou sněhu, ledu čí jen s námrazou.  

Při práci ve výškách je nutné tyto práce přerušit v případě nepříznivého počasí. Jedná se 
o silný déšť, bouřky, sněžení a námrazu. Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit 
veškeré výškové práce na konstrukcích typu pojízdné lešení, žebříky, apod., výšky větší 
jak 5 m. V našem případě jde o veškeré zdění druhých výšek z přenosných a pojízdných lešení. 
Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré výškové práce. 

Viditelnost v místě provádění stavební činnosti musí být minimálně 30 m. 

2.2 Kontrola vyty čení zdiva 

Mistr a stavbyvedoucí kontrolují dle PD a TP, zda je zdivo správně vytyčováno. Jedná se 
o kontrolu vytyčení rohů (viz seznam v TP obvodových vyzdívek) a o ověření vytyčení 
a lícování zdiva mezi sloupy a stěny ŽB monolitického skeletu v daném patře. 

Je důležité kontrolovat zejména to, aby vnější hrana zdiva lícovala s vnější hranou ŽB 
konstrukcí a budoucí KZS tak šel pohodlně a v požadované rovinnosti provést. 

Kontrola vytyčení se provádí pomocí metru, vodováhy a stavebních latí. 

Tabulka 50. Dovolené mezní odchylky vytýčení polohy zdiva dle ČSN EN 73 0210 

2.3 Kontrola založení první řady zdiva 

Mistr a stavbyvedoucí kontrolují aplikaci speciální zakládací malty POROTHERM Profi 
AM a to v tloušťce min. 10 mm - nikde nesmí být tato tloušťka menší! Ověřuje se správné 
osazování cihelných bloků, včetně použití systémových půlených dílců při zakládání rohu.  
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Následně se kontroluje rovinnost první řady cihel, kdy odchylka nesmí přesáhnout hodnotu 
10 mm na vzdálenost 10 m. Měření provádíme pomocí latě a vodováhy, popřípadě pomocí 
nivelačního přístroje a latě. 

2.4 Kontrola provedení spár a vazeb zdiva 

Jelikož nejsou cihly Porotherm P+D určeny pro přesné zdění na tenkou spáru, zdíme je na 
tloušťku ložné spáry max. 12 mm ze zdící malty MVC P10. Kontrolujeme, zda jsou cihly 
plnoplošně uloženy v maltovém loži. Styčné spáry se u tohoto typu zdiva nevyplňují! 

Prvky zdiva je pro konečné spolupůsobení všech dílců konstrukce důležité zdít na vazbu. 
Obecně platí pravidlo: 

Převazbu bereme jako větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška 
staviva (cihly). 

Pro cihly Porotherm P+D o výšce 238 mm, je tedy minimální převazba 95 mm. Pokud je 
mezi ŽB konstrukcemi dodržen Porotherm modul je převazba jistě zaručena hodnotou 125 mm.  

2.5 Kontrola provedení otvorů 

Kontroluje se správná poloha a rozměry jednotlivých otvorů (délka, šířka, pravoúhlost, 
výšku osazení parapetu včetně jeho rovinnosti) dle PD. Kontroluje mistr nebo stavbyvedoucí 
pomocí vodováhy, metru, nivelačního přístroje s latí. 

Součástí obvodových vyzdívek nejsou žádné otvory s ocelovými zárubněmi, a tudíž odpadá 
kontrola jejich osazení při vyzdívání obvodového pláště. 

Povolené odchylky pro otvory dle rozměru:   š < 3 m  3 m < š < 6 m 
Stavební otvor s neupraveným povrchem:   ±12 mm ±16 mm 
Stavební otvor s upraveným povrchem:   ±10 mm  ±12 mm 

2.6 Kontrola lešení pro zdění druhé výšky 

Mistr a stavbyvedoucí kontrolují pevnost, stabilitu, funkčnost a neporušenost používaných 
přenosných nebo pojízdných lešení. Dále se dohlíží na správné osazení zábradlí - dle TP, norem 
a TL výrobce lešení 1,0 m od čisté podlahy lešení. 

Zdění druhé výšky probíhá za identických kontrol s rozdílem, že u druhé výšky je potřeba 
revidovat ukončení zdiva 20 mm pod nadokenními průvlaky a stropní konstrukcí, kdy tato spára 
musí být v celé ploše a tloušťce vyplněna minerální vatou. Kontrolu provádíme důsledně, 
jelikož se jedná o důležitou výplň z hlediska deformačních procesů skeletové konstrukce, dále 
o výplň plnící zvukové a požární požadavky. 

2.7 Kontrola pr ůběhu zdění 

V průběhu celé etapy obvodových vyzdívek mistr a stavbyvedoucí kontrolují rovinnosti 
a svislosti daných konstrukcí za pomocí vodováhy, metru, nivelačního přístroje a latě. Dle 
příslušné normy ČSN EN 1996-2 by mělo být provedeno min 5 měření v ploše 25 m2 svislé 
plochy vyzdívky. Odchylky jsou udávány tabulkou dle příslušné normy a jsou uvedeny na konci 
tohoto plánu ve výstupních kontrolách geometrie. Kontroluje se plynulost a rychlost výstavby, 
šetrné zacházení s materiálem a dodržování všech výše popsaných zásad zdění. 

3  VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1 Výsledné kontrola vazeb, maltování a výplně spár 

Po dokončení dílčí části konstrukce se provede za účasti mistra, stavbyvedoucího 
a technického dozoru investora přejímka daných konstrukcí. Při této přejímce bude vizuálně 
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a namátkovým měřením kontrolováno dodržení vazeb min 95 mm. Dále důkladné promaltování 
ložných spár a naopak styčné spáry ponechány pouze na spoj pero a drážka bez aplikace zdící 
malty. 

Proběhne výstupní kontrola celoplošného vložení minerální vaty do deformační spáry pod 
nadokenní průvlak (stropní konstrukci) v tloušťce 20 mm. 

3.2 Výsledná geometrie obvodových vyzdívek a rozměrů dle PD 

Po dokončení dílčí části konstrukce se provede za účasti mistra, stavbyvedoucího a 
technického dozoru investora přejímka daných konstrukcí. Při této přejímce bude pomocí 2m 
latě přeměřena geometrie (svislost, rovinnost) konstrukcí a měřením překontrolovány rozměry a 
pozice konstrukcí a otvorů dle PD. 

Tabulka 51. Dovolené mezní svislé odchylky zdiva dle ČSN EN   1996-2 

 

Tabulka 52. Dovolené mezní odchylky pro zděné konstrukce dle ČSN EN   1996-2 
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4  POUŽITÉ ZDROJE 
• z.č.185/2001 - o odpadech 

• n.v.č. 381/2001Sb. - o katalozích odpadů 

• n.v.č. 383/2001Sb. - o nakládání s odpady 

• n.v.č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

• v.č. 499/2006Sb. (novela č.62/2013 Sb.) - o dokumentaci staveb 

• z.č. 183/2006 Sb. -  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• v.č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

• ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

• ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

• ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 

• ČSN ČSN 73 0205 -Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 

• ČSN EN 771-1 ed. 2 - Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 

• ČSN EN 771-4 ed. 2 - Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice 

• ČSN 72 2600 - Cihlářské výrobky. Společná ustanovení 

• ČSN EN 845-1 - Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: 
Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky 

• ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 

• ČSN EN 998-2 ed. 2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 

• ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

• z.č. 65/1965 Sb. - předpis č. 262/2006 Sb. - zákoník práce (v aktuálním znění) 

• ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně 

• ČSN EN 12644 - Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení 

• ČSN EN 12077 - Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky 

• ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 

• ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 

• ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení 
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A10.2.B KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO 
 PROVEDENÍ VÝPLNÍ OTVOR Ů 

Součástí této podkapitoly je příloha B10. 2B. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
kvality pro provedení výplní otvorů 

1  KONTROLY VSTUPNÍ 

1.1 Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora (popřípadě sám investor) a projektant (popřípadě 
technický dozor projektanta) kontrolují správnost, kompletnost a aktuálnost projektové 
dokumentace. V případě provedení změn v předchozích technologických etapách výstavby se 
kontroluje jejich zaznamenání do projektové dokumentace. Jednotlivé výkresy je vhodné 
označit aktuální podpisem a příslušným datem.  Kontrolují se výpisy materiálů a výrobků 
včetně jejich dodavatelů. Probíhá kontrola technologických předpisů ve smyslu navržených 
postupů výstavby a probíhá poslední ujasnění možností a postupů realizace technologické etapy 
opláštění budovy - fáze výplní otvorů. Kontrolují se veškeré požadavky na nasazení, kapacity, 
spolehlivost a obsluhu všech strojů a zařízení potřebných v průběhu této technologické etapy. 
Ověřuje se dokumentace, která řeší etapu z pohledu nakládání s odpady a ekologií výstavby. 
O kontrole veškerých výše zmíněných podkladů je zapsán zápis do SD a rovněž je vyhotoven 
protokol. Potřebná legislativa je uvedena v tabulce KZP pro tuto činnost. 

1.2 Převzetí pracoviště 

Při samotném převzetí pracoviště je nutné zkontrolovat, jestli je staveniště zařízeno takovým 
způsobem, aby bylo možné bezpečně a dle platných zákonů a vyhlášek provádět danou stavební 
činnost na přebíraném pracovišti. Zařízení staveniště by mělo odpovídat projektové 
dokumentaci - výkresům zařízení staveniště pro danou etapu. Jde především o řádné 
zabezpečení, označení a ohraničení staveniště, zajištění proti vyniknutí nepovolaných osob, 
bezpečný pohyb dělníků a strojů po staveništi a pracovišti, dopravní značení, případné zajištění 
konstrukcí. Kontroluje se přívod a funkčnost napojení stavby na zdroj vody a elektrické energie.  

Pracoviště by mělo býti uklizeno od veškerých předchozích procesů, a to pro lepší pohyb a 
proto, že je naplánováno skladovat okenní výplně uvnitř daných místností. 

1.3 Kontrola p ředchozích činností 

Před osazováním výplní otvorů je nutné přeměřit geometrii, výškové úrovně a rozměry 
stavebních otvorů po provedených ŽB monolitických konstrukcích a obvodových cihelných 
vyzdívek v daném patře. 

Povolené odchylky pro otvory dle rozměru:   š < 3 m  3 m < š < 6 m 
Stavební otvor s neupraveným povrchem:   ±12 mm ±16 mm 
Stavební otvor s upraveným povrchem:   ±10 mm  ±12 mm 

Tabulka 53. Dovolené mezní odchylky pro rozměry stavebního otvoru dle  ČSN 74 6077 
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Tabulka 54. Tolerance rovinnosti ostění stavebního otvoru dle ČSN 74 6077 

 
Tabulka 55. Tolerance svislosti a vodorovnosti ostění stavebního otvoru dle ČSN 74 6077 

 

Tabulka 56. Tolerance pravoúhlosti stavebního otvoru dle ČSN 74 6077 

 

1.4 Kontrola dodaného materiálu 

1.4.1 Výplně otvorů 

Díky rizikovosti poničení výplní otvorů při skladování na stavbě je nutno kontrolovat 
a sledovat průběh stavebních prací a operativně tak jednat (nebo mít operativně nastaven plán) 
s dodávkami výplní otvorů, které budeme dočasně skladovat na místě určení nebo je ihned 
zabudujeme do konstrukce. 

Při dodání dílčí části stavebních výplní otvorů vždy podle dodacích listů a objednávky, PD 
a TP kontrolujeme počty a typy jednotlivých prvků. Ověřujeme jejich celistvost, ochranu (folie, 
samolepky, apod.), barvu, neporušenost povrchových úprav a zasklení, nedotčené balení 
dřevěného boxu a zaměřujeme se na celkovou rovinnost rámu (výrazné zkroucení apod.). 

O dodání uvedeme zápis do SD a dodací list je v kopii uschován do agendy stavby 
a v originále je odeslán pověřenému správnímu orgánu firmy. 

1.4.2 Komponenty oken, kotevní a pomocný materiál 

Kontrolujeme komponenty oken, které se dodávají zvlášť a většinou dodatečně před montáží 
- kování, kličky, plastové a jiné doplňky. 
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Materiál, který slouží jako pomocný k montáži výplní, ověřujeme podle dodacích listů 
a objednávky, PD a TP. Revidujeme jejich počty a neporušenost balení, správnost dodávky. 
Jedná se zejména o kotevní materiál (šrouby, hmoždinky, apod.), PU pěny, parotěsné folie a 
límce, tmely a další. 

O dodání uvedeme zápis do SD a dodací list je v kopii uschován do agendy stavby 
a v originále je odeslán pověřenému správnímu orgánu firmy. 

1.5 Skladování  

Díky rizikovosti poničení výplní otvorů budou okna v co největší míře rovnou zabudována, 
nebo budou skladována (co nejkratší dobu) v daných patrech, v místě zabudování 
do konstrukce. Dopraveny do pater budou otvorem pro budoucí fixní okna nebo balkony 
(dostatečně velký rozměr otvoru) Výplně budou umístěny a ošetřeny (podložení polystyrenem, 
řezivem, apod.) tak, aby nedošlo k jejich poničení. Čistotu a dostatek volného prostoru je před 
dodávkou materiálu nutné kontrolovat a ověřovat. Doplňkové materiály budou skladovány 
v uzamykatelných skladech. 

1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrolu způsobilosti provádí přednostně mistr (vedoucí čety) a namátkově v případě 
potřeby stavbyvedoucí. Všichni pracovníci musí projít před zapojením do pracovní činnosti 
školením BOZP a seznámením se s prováděným druhem prací. Pracovníci účast na školení 
a seznámení se s činnostmi potvrdí podpisem do protokolu, který je založen do SD. 

Pracovníci, kteří k výkonu své činnosti potřebují platné průkazy, certifikáty a osvědčení, 
budou podrobeni kontrole ze strany mistra nebo stavbyvedoucího. Jedná se konkrétně 
o jeřábnické profese - jeřábník a vazač břemen (jeřábnické, vazačské zkoušky). 

Při vstupu na staveniště nebo během prováděných pracovních činností mohou být pracovníci 
podrobeni dechové zkoušce mistrem nebo stavbyvedoucím. 

 Při pohybu na staveništi a při samotné montáži mistr případně stavbyvedoucí 
kontroluje, zda pracovníci používají předepsané ochranné pomůcky. Jedná se zejména 
o pracovní přilbu, reflexní vestu, předepsanou pevnou obuv. 

1.7 Kontrola stroj ů, nářadí a pomůcek, zdvedacích mechanismů 

Mistr, strojník, popřípadě kvalifikovaná obsluha stroje či nářadí kontroluje vždy před 
započetím prací technický stav těchto strojů, nářadí a pomůcek (dále obecně pouze stroje). Tyto 
stroje musí být v provozuschopném stavu, ve kterém je možné s nimi v plné míře provádět 
předepsané práce a rovněž žádným způsobem neohrožují zdraví pracovníků, okolní majetek ani 
životní prostředí. 

Nejčastěji se jedná o kontrolu provozních kapalin, promazání součástek, kontrola stavu 
strojů (bezpečný přívod proudu do přístroje, kryty, provedení kontroly revizním technikem, 
nebo jejich aktuální platnost dle revizního štítku, nežádoucí vibrace nebo zvuky, probíjení). 
Průběžně kontrolujeme počet strojů přítomných na stavbě podle TP a výpisu strojní sestavy pro 
danou činnost. Po skončení práce se stroje uvádí do bezpečného stavu a polohy, proběhne jejich 
očištění a ošetření tak, aby mohli býti následně dále používány. Mistr nebo strojník kontrolují 
uložení strojů na správná místa a jejich zajištění (uzavření do skladu, zamknutí kabiny apod.). 

U zvedacích mechanizmů se obecně kontroluje neporušenost a pevnost lan, dále 
neporušenost a provozuschopnost háků, závěsů, jednotlivých dílčích úvazků a způsobilost stroje 
jako celku k provozu. Dle technických listů se kontroluje dostatečná únosnost nejtěžších 
a nejvzdálenějších. Dále jeřábníkova kvalifikace a platnost jeřábnického průkazu. Při používání 
autojeřábu (např. pro skládání materiálu dané etapy) se kontroluje zapatkování jeřábu a pevnost 
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podloží. Tyto informace porovnáváme s technickým listem jeřábu, kde je uvedena jeho 
hmotnost a další technické parametry. 

2  KONTROLY MEZIOPERA ČNÍ 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí a mistr kontroluje v rámci oficiálních zápisů do SD stav klimatických 
podmínek třikrát denně. První probíhá při příchodu na staveniště, druhá pak během dopoledne 
a poslední měření v rámci odpoledních hodin (např. hodinu před koncem směny). Podmínky 
práce omezuje zejména teplota okolního vzduchu, kdy obecně není povolena práce pod -10°C 
a nad +40°C.  

Výplně otvorů není vhodné provádět při poklesu teploty pod 0 °C, případně pokud 
tak činíme, musíme zajistit použití PU pěny se zimní úpravou. 

Při práci ve výškách je nutné tyto práce přerušit v případě nepříznivého počasí. Jedná se 
o silný déšť, bouřky, sněžení a námrazu. Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit 
veškeré výškové práce na konstrukcích typu pojízdné lešení, žebříky, apod., výšky větší 
jak 5 m. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré výškové práce. 
Výškové práce při výplních otvorů pouze z balkonové části, kde je pro nás limitní hodnota 
11 m/s, jinak veškeré práce probíhají z interiéru. 

Viditelnost v místě provádění stavební činnosti musí být minimálně 30 m. 

2.2 Kontrola povrchu ostění 

Již při přejímce jsme provedli měření odchylek v provedení rozměrů jednotlivých ostění 
od požadavků v PD. Před samotnou montáží je nutné dodané okno přeměřit a provést ještě 
jednou měření otvoru pro výplň, případně provést úpravy dle TP. 

Kontrolujeme také čistotu povrchu. Případné výstupky, zbytky stavebních hmot nebo 
vyčnívající předměty (různé kotvy, zednické pomůcky, apod.) musíme odstranit. Následně 
ověřujeme, zda jsou ostění důkladně penetrována. 

2.3 Kontrola pomocných lešení 

Mistr a stavbyvedoucí kontrolují pevnost, stabilitu, funkčnost a neporušenost používaných 
přenosných nebo pojízdných lešení. Dále se dohlíží na správné osazení zábradlí - dle TP, norem 
a TL výrobce lešení 1,0 m od čisté podlahy lešení. 

2.4 Kontrola osazení rámu nebo fixní výplně 

Mistr a stavbyvedoucí kontroluje osazení rámu, nebo celé výplně (viz TP) do daného otvoru. 
Ověříme nalepení parotěsné samolepící folie na vnitřní stranu rámu. 

Kontrolujeme lícování exteriérové hrany rámu s vnější hranou ŽB konstrukce skeletu nebo 
vyzdívek, tak aby bylo možné přes rám výplně provést KZS. Dále kontroluje geometrii a 
rovinnost rámu, jeho zajištění rozpěrami a podpěrkami včetně jejich pozic, dostatečné a pevné 
zaklínkování. Kontrolu provádí stavební vodováhou, popřípadě metrem. 

Po odsouhlasení polohy a rovinnosti dá mistr nebo stavbyvedoucí pokyn ke kotvení rámu 
nebo výplně. Kontrolujeme pevnost a přitáhnutí kotvení. Po této činnosti dojde k finálnímu 
přeměření před aplikací PU pěny. 
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2.5 Kontrola montážní spáry 

Mistr a stavbyvedoucí provádějí kontrolu montážní spáry, která by měla být důkladně 
vyplněna montážní pěnou. Ověřují, zda se pěna dávkuje v přiměřeném množství tak, aby 
nemusela být po její expanzi a vytvrzení ořezávána. 

Tabulka 57. Tloušťky těsnících materiálů dle šířky připojovací spáry dle ČSN 74 6077 

 

2.6 Kontrola  samolepících pásku obvodu výplní 

Mistr a stavbyvedoucí ověřují celoplošné přilepení parotěsných obvodových pásků a jejich 
přídržnost k podkladu. Interiérové kontrolujeme jako poslední prvek před přejímkou výplní. 
Přilepení venkovních obvodových parotěsných pásků je provedeno až při stavbě lešení 
a aplikaci KZS. O této dodatečné činnosti bude zapsán záznam do SD a tyto práce budou 
provedeny dodatečně. 

3  VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1 Konečná kontrola geometrie 

Po dokončení dílčí části výplní otvorů (patro, společné prostory, apod.) se provede za účasti 
mistra, stavbyvedoucího a technického dozoru investora přejímka daných výplní. Při této 
přejímce bude pomocí vodováhy a metru kontrolovány odchylky od polohy a geometrie daných 
PD. Norma ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. 

- Maximálně přípustný průhyb profilu rámu vůči podélné ose zabudovaného výrobku je 3 mm 
pro délku a šířku do 2000 mm včetně a 5 mm pro délku a šířku nad 2000 mm.   

- Maximálně přípustná odchylka svislosti a vodorovnosti rámu je 2 mm/m do délky profilu 
3000 mm, maximálně však 3 mm. U pásových oken se tolerance vztahují na jednotlivé 
okenní rámy. 

- Maximálně přípustný rozdíl délek úhlopříček je 3 mm pro okna a dveře do šířky 1500 mm a 
výšky 2200 mm. Pro prvky od šířky 1500 mm a výšky nad 2200 mm až do 3000 mm je přípustný 
rozdíl úhlopříček 5 mm. 

3.2 Konečná kontrola kompletnosti a kvality provedení 

Po dokončení dílčí části výplní otvorů (patro, společné prostory, apod.) se provede za účasti 
mistra, stavbyvedoucího a technického dozoru investora přejímka daných výplní. Při této 
přejímce bude vizuálně zkontrolován stav výplní. Celistvost, neporušenost, povrchy výplní. 

U komponent výplní ověřujeme neporušenost, vzhled a funkčnost všech těchto doplňků, 
budou-li nainstalovány. 
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4  POUŽITÉ ZDROJE 
• z.č.185/2001 - o odpadech 

• n.v.č. 381/2001Sb. - o katalozích odpadů 

• n.v.č. 383/2001Sb. - o nakládání s odpady 

• n.v.č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

• v.č. 499/2006Sb. (novela č.62/2013 Sb.) - o dokumentaci staveb 

• z.č. 183/2006 Sb. -  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• v.č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

• ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN ČSN 73 0205 -Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 

• ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 

• ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 

• ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

• z.č. 65/1965 Sb. - předpis č. 262/2006 Sb. - zákoník práce (v aktuálním znění) 

• ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně 

• ČSN EN 12644 - Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení 

• ČSN EN 12077 - Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky 

• ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 

• ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení 
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A10.2.C KONTROLNÍ A ZKUŠEBÍ PLÁN KVALITY PRO 
 PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO 
 SYSTÉMU 

Součástí této podkapitoly je příloha B10. 2C. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
kvality pro provedení kontaktního zateplovacího systému. 

1  KONTROLY VSTUPNÍ 

1.1 Kontrola PD, TP, podkladů a ostatních dokumentů 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora (popřípadě sám investor) a projektant (popřípadě 
technický dozor projektanta) kontrolují správnost, kompletnost a aktuálnost projektové 
dokumentace. V případě provedení změn v předchozích technologických etapách výstavby se 
kontroluje jejich zaznamenání do projektové dokumentace. Jednotlivé výkresy je vhodné 
označit aktuální podpisem a příslušným datem.  Kontrolují se výpisy materiálů a výrobků 
včetně jejich dodavatelů. Probíhá kontrola technologických předpisů ve smyslu navržených 
postupů výstavby a probíhá poslední ujasnění možností a postupů realizace technologické etapy 
opláštění budovy - fáze zhotovení kontaktního zateplovacího systému včetně příslušných 
klempířských prací. Kontrolují se veškeré požadavky na nasazení, kapacity, spolehlivost 
a obsluhu všech strojů a zařízení potřebných v průběhu této technologické etapy. Ověřuje se 
dokumentace, která řeší etapu z pohledu nakládání s odpady a ekologií výstavby. O kontrole 
veškerých výše zmíněných podkladů je zapsán zápis do SD a rovněž je vyhotoven protokol. 
Potřebná legislativa je uvedena v tabulce KZP pro tuto činnost. 

1.2 Převzetí pracoviště 

Při samotném převzetí pracoviště je nutné zkontrolovat, jestli je staveniště zařízeno takovým 
způsobem, aby bylo možné bezpečně a dle platných zákonů a vyhlášek provádět danou stavební 
činnost na přebíraném pracovišti. Zařízení staveniště by mělo odpovídat projektové 
dokumentaci - výkresům zařízení staveniště pro danou etapu. Jde především o řádné 
zabezpečení, označení a ohraničení staveniště, zajištění proti vyniknutí nepovolaných osob, 
bezpečný pohyb dělníků a strojů po staveništi a pracovišti, dopravní značení, případné zajištění 
konstrukcí. Kontroluje se přívod a funkčnost napojení stavby na zdroj vody a elektrické energie. 

Důležitým aspektem stavu staveniště a pracoviště jsou vyklizené, volné a dostatečně únosné 
plochy kolem stavby fasádního lešení, ze kterého bude montáž ETICS probíhat. Již by měla být 
provedena konstrukce střešního pláště a dokončené veškeré mokré procesy uvnitř stavby. 

1.3 Kontrola, předání a převzetí lešení 

Stavbyvedoucí kontroluje lešení jako kompletně dodanou konstrukci specializovanou 
firmou. Lešení bude systémové a bude sestrojeno v souladu z PD, TP dané autorizované firmy 
pro stavbu lešení a jeho konstrukce bude rovněž provedena v souladu s normou ČSN 73 8101 - 
Lešení - Společná ustanovení a normou ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení. 

Lešení bude používáno až po oficiálním předání zodpovědnou osobou ze strany 
autorizovaného dodavatele této konstrukce do užívání zodpovědné osobě zaštiťující jeho 
používání při montáži ETICS. Tyto strany za účasti stavbyvedoucího vykonají odbornou 
prohlídku lešení a o předání do užívání bude zhotoven protokol a zápis do SD. 

1.4 Kontrola p ředchozích činností 

Stavbyvedoucí kontroluje provedení obvodových vyzdívek a ostatních obvodových 
konstrukcí (logicky se předpokládá i dokončení skeletu) a dokompletované výplně otvorů. Tyto 
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obvodové konstrukce musí vykazovat určitou rovinnost, aby následně mohly být aplikován 
izolační desky budoucího souvrství kontaktního zateplovacího systému.  

Rovinnost se kontroluje v ploše 2x2 m pomocí stavební latě 2m a měřícího klínku. 
Pro celoplošné lepení a dodatečné kotvení desek z minerální vaty (většina plochy ETICS) je 
max. povolená odchylka rovinatosti podkladu 10 mm/m. U EPS a XPS polystyrenů, lepených 
na rámeček, terče a dodatečně kotvených je to pak 20 mm/m. Jestliže jsou odchylky větší, než 
max. povolené, je nutné přikročit ke srovnání ploch dodatečně za pomocí vhodného stěrkového 
materiálu. O tomto měření a případných dalších krocích je sepsán protokol a uveden záznam do 
SD. 

Před lepením izolantu je nutné mít osazeny veškeré výplně otvorů. Rovněž ověřujeme, zda 
jsou dolepeny (po zpřístupnění lešení) venkovní parotěsné obvodové pásky kolem výplní 
otvorů. 

1.5 Kontrola podkladu 

Kontrolou rovinnosti podkladu se zabývá předchozí odstavec. 

Vizuální kontrola povrchu - trhliny, praskliny, odlupující se části, apod. 

Soudržnost podkladu - dle normy ČSN 73 2577 provedeme zkoušku soudržnosti poklepovou 
metodou, kdy průměrná soudržnost podkladu musí být min. 200 KPa a minimální naměřená 
jednotlivá soudržnost musí být min. 80 KPa. Pokud jsme opravovali, nebo budeme opravovat 
povrch podkladu, je nutné použít takové materiály, které této zkoušce vyhoví. 

Vlhkost - je potřebné dokončit většinu mokrých procesů v interiéru budovy, abychom 
nevnášeli do obvodových konstrukcí další vlhkost. Podklad by měl být vyzrálí a nevykazovat 
zvýšenou vlhkost. Měření vlhkosti provedeme CM metodou. 

Podklad musí být zbaven prachu, mastnot, znečištění stavebními a jinými materiály. 
Případné očištění provedeme mechanicky nebo tlakovou vodou. Následnému očištění nám 
pomůže i hloubková penetrace, jenž je součástí pracovního postupu montáže ETICS. 

1.6 Kontrola dodaného materiálu pro ETICS 

Stavbyvedoucí a mistr kontroluje podle dodacích listů a objednávky, PD a TP počty dodávek 
jednotlivých materiálů. Kontrolujeme kromě množství také neporušenost výrobku (většinou 
balení). V případě zjištění poškození samotného materiálu tento nepřijmeme a ihned ho vracíme 
dodavateli materiálu. Vlastnosti materiálů pro technologickou etapu ETICS musí být prokázány 
certifikátem a osvědčením o jakosti. 

Detailněji se jedná o dodání těchto kontrolovaných materiálů: 

- Desky tepelné izolace (MV, EPS, XPS) - označení a vlastnosti dle dodacího listu, 
certifikátu a norem ČSN EN 13162, ČSN EN 13163 a ČSN EN 13164. 

- Lepící stěrková hmota - typ, hmotnost, trvanlivost 
- Kotevní prvky - typy, délky, průměry talířků, počet ks v balení, apod. 
- Armovací skelná tkanina - typ, šířka a délka role 
- Penetrační nátěr - odstín, balení, trvanlivost 
- Finální omítkovina - odstín, balení, trvanlivost, zrnitost 
- Příslušenství ETICS - typy prvků, délky, počet ks v balení, apod. 
- Klempířské prvky - materiál, kvalita povrchu, tvary a rozměry, neporušenost 
- Obkladové pásky Klinker - počet m2 v balení, neporušenost, odstín 

O dodání uvedeme zápis do SD a dodací list je v kopii uschován do agendy stavby 
a v originále je odeslán pověřenému správnímu orgánu firmy. 
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1.7 Skladování  

V průběhu dodávek stavbyvedoucí a mistr kontroluje kapacity jednotlivých skládek 
materiálu pro technologickou etapu ETICS. Skladovací prostory se nachází v suterénu 1. PP 
v oblasti garáží. Sem umisťujeme objemný materiál tepelných izolací, stěrkových hmot, 
výztužných tkanin a obkladových pásků. Penetraci a omítkovou směs skladujeme 
v uzamykatelném skladu - buňce mimo objekt, nebo v provizorním uzamykatelném skladu 
(oplocence) vytvořeném v prostoru garáží 1. PP. Stěrkovou hmotu, obkladové pásky a izolace 
skladujeme na paletách, abychom tak zabránili případnému kontaktu s vodou. Všechny výše 
zmíněné materiály chráníme před mrazem, UV zářením a vlhkem. 

Doplňky ETICS (lišty, rohovníky, apod.) a kotevní materiál skladujeme v uzamykatelném 
skladu. Klempířské prvky budou na stavbu přiváženy operativně, po zaměření dílčích částí. 
Není vhodné je z hlediska poškození a možnosti krádeže skladovat dlouhodobě na staveništi. 

Při vykládce, nakládce a manipulaci s materiálem dbáme na to, abychom ho nepoškodili. 

1.8 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrolu způsobilosti provádí přednostně mistr (vedoucí čety) a namátkově v případě 
potřeby stavbyvedoucí. Všichni pracovníci musí projít před zapojením do pracovní činnosti 
školením BOZP a seznámením se s prováděným druhem prací. Pracovníci účast na školení 
a seznámení se s činnostmi potvrdí podpisem do protokolu, který je založen do SD. 

Pracovníci, kteří k výkonu své činnosti potřebují platné průkazy, certifikáty a osvědčení, 
budou podrobeni kontrole ze strany mistra nebo stavbyvedoucího. 

Při vstupu na staveniště nebo během prováděných pracovních činností mohou být pracovníci 
podrobeni dechové zkoušce mistrem nebo stavbyvedoucím. 

 Při pohybu na staveništi a při samotné montáži mistr případně stavbyvedoucí 
kontroluje, zda pracovníci používají předepsané ochranné pomůcky. Jedná se zejména 
o pracovní přilbu, reflexní vestu, předepsanou pevnou obuv. 

1.9 Kontrola stroj ů, nářadí a pomůcek, zdvedacích mechanismů 

Mistr, strojník, popřípadě kvalifikovaná obsluha stroje či nářadí kontroluje vždy před 
započetím prací technický stav těchto strojů, nářadí a pomůcek (dále obecně pouze stroje). Tyto 
stroje musí být v provozuschopném stavu, ve kterém je možné s nimi v plné míře provádět 
předepsané práce a rovněž žádným způsobem neohrožují zdraví pracovníků, okolní majetek ani 
životní prostředí. 

Nejčastěji se jedná o kontrolu provozních kapalin, promazání součástek, kontrola stavu 
strojů (bezpečný přívod proudu do přístroje, kryty, provedení kontroly revizním technikem - 
nebo jejich aktuální platnost dle revizního štítku, nežádoucí vibrace nebo zvuky, probíjení). 
Průběžně kontrolujeme počet strojů přítomných na stavbě podle TP a výpisu strojní sestavy pro 
danou činnost. Po skončení práce se stroje uvádí do bezpečného stavu a polohy, proběhne jejich 
očištění a ošetření tak, aby mohli býti následně dále používány. Mistr nebo strojník kontrolují 
uložení strojů na správná místa a jejich zajištění (uzavření do skladu, zamknutí kabiny apod.). 

U zvedacích mechanizmů se obecně kontroluje neporušenost a pevnost lan, dále 
neporušenost a provozuschopnost háků, závěsů, jednotlivých dílčích úvazků a způsobilost stroje 
jako celku k provozu. V našem případě se jedná o staveništní lešeňový vrátek Geda. 

 Při používání autojeřábu (např. pro skládání materiálu dané etapy) se kontroluje zapatkování 
jeřábu a pevnost podloží. Tyto informace porovnáváme s technickým listem jeřábu, kde je 
uvedena jeho hmotnost a další technické parametry. 
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2  KONTROLY MEZIOPERA ČNÍ 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu klimatických podmínek jsem zařadil do kontrol mezioperačních, jelikož je potřeba 
ji provádět nejen před započetím pracovních činností ale i v průběhu celého pracovního procesu 
- tj. sledujeme vývoj počasí neustále v závislosti na předpovědi a na pracích, které provádíme. 
Je důležité uvědomit si, jak velké může být riziko (zejména časové a ekonomické) provádět 
určitý druh práce při zvýšené pravděpodobnosti nepřízně počasí. Zejména práce na kontaktním 
zateplovacím systému je nutné provádět pouze za příznivých klimatických podmínek. 

Stavbyvedoucí a mistr kontroluje v rámci oficiálních zápisů do SD stav klimatických 
podmínek třikrát denně. První probíhá při příchodu na staveniště, druhá pak během dopoledne 
a poslední měření v rámci odpoledních hodin (např. hodinu před koncem směny). Podmínky 
práce omezuje zejména teplota okolního vzduchu, kdy obecně není povolena práce pod -10°C 
a nad +40°C.  

Technologickou etapu zhotovení ETICS není vhodné provádět při poklesu teploty pod +5 °C 
a při překročení teploty nad +30 °C. Při aplikaci finální omítkové pasty je nutné, aby se teplota 
podkladu pohybovala v rozmezí od +8 °C do +25 °C. Je možné použít stínící plachty na lešení 
pro zmírnění ohřívání podkladu. Platí zákaz nanášení stěrky nebo omítkoviny při dešti, kdy 
dochází k vymývání složek a degradaci výsledné vrstvy. 

Při práci ve výškách je nutné tyto práce přerušit v případě nepříznivého počasí. Jedná se 
o silný déšť, bouřky, sněžení a námrazu. Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné zastavit 
veškeré výškové práce na konstrukcích typu pojízdné lešení, žebříky, apod., výšky větší jak 
5 m. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré výškové práce. 

Viditelnost v místě provádění stavební činnosti musí být minimálně 30 m. 

2.2 Kontrola penetrace podkladu 

Mistr a stavbyvedoucí provádí kontrolu penetrace podkladu. Ověřuje se použitý materiál 
a jeho správné dávkování (včetně ředění penetrace s vodou). Je nutné dodržení technologické 
pauzy 1 den pro vyschnutí podkladu po penetrování. 

2.3 Kontrola provedení hydroizolace a založení soklových partií 

Jelikož nedochází ke standartnímu založení ETICS pomocí zakládací lišty, ale navazuje se 
na XPS polystyren zemních izolací a soklů, je potřeba zkontrolovat rovinnost a upevnění těchto 
partií. Rovněž se kontroluje vytažení hydroizolace z SBS modifikovaného pásu nad hranu 
provedených soklů. V závislosti na místě fasády navazujeme na XPS sokly lepením desek 
polystyrenu nebo minerální vaty. Soklové partie i celková plocha navazující fasády jsou v jedné 
rovině, kdy použité tloušťky izolant jsou shodné 160 mm. 

2.4 Kontrola lepení desek izolantu 

Mistr provádí průběžnou kontrolu lepící malty. Sleduje její správné rozmíchání dle TL 
výrobce a správný poměr dávkování vody. 

Dále je kontrolováno nanášení lepící hmoty na desky izolantu. V případě XPS a EPS 
polystyrenu se nanáší obvodový rámeček šíře cca 70 mm a 3 vnitřní terče o průměru 100 až 120 
mm. Tloušťka vrstvy lepidla je cca 20 až 30 mm. Sledujeme, aby celková plocha izolační desky 
opatřená lepicí stěrkou byla cca 50 %. U desek z minerální vaty se pak jedná o celoplošné 
nanášení lepící stěrky s ocelovým zubovým hladítkem o velikosti zubu 12 mm. Dodržujeme 
postup popsaný v TP. 
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Při lepení desek na podklad kontrolujeme dostatečné dosednutí desky a její přídržnost. Je 
nutné zachovat čistotu obvodových hran a v případě vniknutí lepidla tyto spáry očistit. Spáry 
totiž zásadně lepidlem nevyplňujeme. Revidovaná maximální velikost spáry je 2 mm. Pokud je 
tato odchylka překročena, je nutné vyplnit spáru PU pěnou v celé její ploše a dodržet přitom 
rovinnost výsledné plochy. 

Při lepení se sleduje dodržení rovinnosti izolantu, kdy max. odchylka na 2m lati je ±5 mm. 
Nejmenší možný použitý dořez desky je max. 150 mm a je zakázáno po výšce (jedné desky) 
jakkoliv odřezky skládat. 

Kontrolujeme dodržování vazeb desek izolantu v celé ploše i na nárožích fasády. Minimální 
převazba desek je 150 mm, kdy v rozích a na nárožích překládáme desky o celou jejich 
tloušťku.  

2.5 Kontrola kotvení izolantu 

Mistr a stavbyvedoucí kontrolují dodržení technologické pauzy před započetím kotvení a to 
min. 1 den po nalepení izolantu na podklad. 

Ověřujeme typ kotev a to kvůli používaným průměrům vrtáků pro vývrty otvorů kotev. Od 
délky kotvy je nutné při vrtání odečíst tloušťku izolantu ale ponechat si min. 10 mm rezervu pro 
dostatečné zatáhnutí kotvy do podkladu a do plochy izolantu. Kontrolujeme používání 
správného typu vrtání do daných konstrukcí (s příklepem, bez příklepu). Důležité je pročištění 
otvoru několikanásobným projetí vrtáku. 

Počet a pozice vývrtů a následně osaní kotev musí odpovídat kotevnímu plánu ETICS dle 
PD, TP a TL. Celkový počet hmoždinek je stanoven na 8 ks/m2. Hmoždinky musí být plně 
dotaženy do podkladu a do povrchu izolantu a to bez zjevných deformací kotvy. V případě 
poruch je nutné hmoždinku nahradit. Pokud deformovaná kotva přesahuje povrch izolantu, je 
nutné ji odstranit (vtrhnout či uříznout) a otvor zaslepit PU pěnou. 

 Po kotvení následuje proces přebroušení izolantu, kdy se snažíme zbavit špatných přechodů 
desek a nerovností v ploše izolantu, přičemž dodržujeme maximální odchylku pro budoucí 
finální úpravu omítkou ±2,5 mm na 2m lati. Stěrkování talířů hmoždinek provádíme ihned po 
zbroušení, avšak nejpozději do 6 týdnů od jejich aplikace. 

2.6 Kontrola aplikace doplňků ETICS 

Kontrolujeme správnost a rovinnost osazení doplňků kontaktního zateplovacího systému 
jako jsou rohové lišty, diagonální ztužení otvorů, osazení parapetních a podparapetních profilů, 
okapních a připojovacích profilů, lemování prostupů. Tyto profily musí být dokonale a čistě 
zapuštěny do stěrkové hmoty aby nám nevznikali při aplikaci plošného vyztužení nežádoucí 
odchylky rovinnosti. 

2.7 Kontrola osazení klempířských prvků 

Kontroluje se správné osazení parapetních profilů. Dodržen musí být spád min. 2% pro 
odtok vody a také min. přesah 40 mm za budoucí hranu fasády. Ověřuje se zasunutí 
do instalační drážky rámu a dostatečné přilepení k parapetnímu zateplení XPS. Dále se 
kontroluje osazení vybraných soklových plechování, kde klademe důraz na přídržnost.  

Dále se ověřují pozice prostupů fasádou u VZT a dokonalé utěsnění spár PU pěnou. 

2.8 Kontrola provedení vyztužení a základové vrstvy 

Před provedením základní vrstvy je nutné opatřit výplně otvorů a plechování (pokud již není 
z výroby) ochranným zakrytím folií. Provede se finální kontrola povrchu a čistoty fasádních 
izolačních desek, včetně osazení všech doplňků a prvků plechování. 
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Následně kontrolujeme celý proces základní vrstvy ETICS. Nanášená vrstva lepící stěrky by 
měla být v jedné vrstvě a to v tloušťce cca 2 - 6  mm, ideálně cca 4 mm. Ověřujeme správnou 
konzistenci lepící stěrky. Tkaninu ukládáme se vzájemnými přesahy min. 100 mm a bez 
záhybů. Dostatečně tkaninu zatlačujeme do podkladu. Tkanina musí být kryta stěrkovou hmotou 
min. vrstvou 1 mm, kdy u přesahů tkaniny je tato hodnota snížena na 0,5 mm. Výsledná 
rovinnost základní vrstvy se rovná povolené výstupní rovinnosti fasády a to max. hodnota zrna 
omítky zvětšené o 0,5 mm. V našem případě je tedy maximální odchylka rovinnosti fasády 
2,5 mm/m. 

2.9 Kontrola povrchu základní vrstvy a penetrace 

Před aplikací podkladové penetrace kontrolujeme rovinnost povrchu. Případné strupy 
a návalky stěrkové směsi odstraníme zbroušením. Broušení provádíme před penetrací samotnou. 
K penetraci je možné přejít až po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy, což je podle použitého 
materiálu cca 7 dní od aplikace fasádní stěrkové hmoty. 

Důležité je před penetrací zkontrolovat čistotu lešení. Případně provedeme očištění (pokud 
dojde k dalšímu zašpinění, očištění před aplikací omítky už nebude tak rozsáhlé). 

Penetrace se nanáší celoplošně válečkem. Platí zákaz penetraci od výrobce omítkoviny 
jakkoliv ředit. Kontrolujeme celoplošné a dostatečné nanesení. Rovněž ověřujeme, zda je 
penetrace probarvena tak jako finální omítka, kterou na ní budeme aplikovat. 

2.10 Kontrola lepení obkladových pásků Klinker 

Obkladové cihelné pásky aplikujeme na vyztuženou základní vrstvu fasádního systému. 
Kontrolujeme výškové osazení hran, celoplošné podlepení prvků, dostatečné rozestupy spár 
a jejich následné celoplošné a souměrné vyplnění spárovací hmotou. Ověřujeme neporušenost 
(zejména povrchové úpravy) obkladových pásků, které aplikujeme na základní vrstvu. 

Rovinnost se kontroluje 2m latí s klínkem, kdy max. povolená odchylka je ±3 mm. 

2.11 Kontrola provedení finální omítky 

Omítkovinu lze nanášet min. po 24 hodinové technologické pauze po nanesení penetrace. 
Dojde k finálnímu dočištění lešení tak, abychom při aplikaci omítky a při následném rozebírání 
lešení, nezašpinili povrch fasády. 

Kontrola klimatických podmínek při aplikaci finální vrstvy je popsána výše. Je nutné tyto 
podmínky dodržet, aby nedošlo k znehodnocení finální omítky. 

Před samotným nanášením se kontroluje barevnost omítek a jejich dokonalé rozmísení. 
Rovněž jsou ověřovány pozice a rozložení jednotlivých barevných odstínů, včetně nalepení 
oddělujících pásek. 

Při provádění omítky kontrolujeme vytváření požadované struktury a vyplnění celé plochy, 
včetně inkriminovaných míst fasády touto omítkovou směsí. Plocha omítky musí být 
rovnoměrná. Ověřujeme dostatečnou vrstvu nanášené směsi. Revidujeme esteticky provedená 
napojení a také dokonalé provedení omítek při přechodech pater lešení, kde často vznikají 
nežádoucí povrchové na omítkách. 

3  VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1 Konečná kontrola geometrie 

Po dokončení ETICS včetně náležícího oplechování se provede za účasti mistra, 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora přejímka daných konstrukcí.  
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Při této přejímce bude pomocí nivelačního přístroje, latě a metru kontrolováno výškové 
osazení izolantu a hran obložení. Dále se pomocí 2m latě a měřícího klínku provede měření 
odchylky rovinnosti. Ta nesmí na 1 m délky překračovat max. hodnotu zrna omítky zvětšenou 
o 0,5 mm. V našem případě je tedy maximální odchylka rovinnosti fasády 2,5 mm/m. 

3.2 Konečná kontrola oplechování 

Při přejímce ETICS se rovněž provede za účasti mistra, stavbyvedoucího a technického 
dozoru investora kontrola všech prvků oplechování fasády - parapetů a oplechování vybraných 
soklových partií. Ověřuje se připevnění, dodržený spád, čistota povrchu a neporušenost, 
návaznost přechodů a těsnost spár. Spád parapetu je min. 2%. 

3.3 Konečná kontrola cihelných obkladových pásků 

Dále při přejímce ETICS provedeme za účasti mistra, stavbyvedoucího a technického dozoru 
investora kontrolu obkladových pásků. Jedná se o celkovou vizuální podobu, rovinnost rohů, 
hran a spár, vyplnění spár spárovací hmotou. Rovinnost se kontroluje 2m latí s klínkem, kdy 
max. povolená odchylka je ±3 mm. 

3.4 Konečná kontrola čistoty a barevnosti fasády 

Poslední současnou kontrolou při předávání fasádního opláštění jako celku prověřujeme za 
účasti mistra, stavbyvedoucího a technického dozoru investora celkovou barevnost a čistotu 
fasády. Barva se může od vzorníku a návrhu drobně odlišovat. Je to dáno jednak drobnými 
výrobními odchylkami, teplotami při provádění, vlastnostmi podkladu, délkou vysychání ale i 
možností tisku vzorníků a pocitového vnímání odstínu lidským okem. 

Jestliže jsou nalezeny vady na čistotě fasádní omítky, je nutné sjednat nápravu, ještě před 
demontáží lešení. Následně je o kompletní přejímce (všechny výstupní kontroly najednou) 
konstrukce ETICS sepsán protokol a proveden zápis do SD. 
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4  POUŽITÉ ZDROJE 
• z.č.185/2001 - o odpadech 

• n.v.č. 381/2001Sb. - o katalozích odpadů 

• n.v.č. 383/2001Sb. - o nakládání s odpady 

• n.v.č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

• v.č. 499/2006Sb. (novela č.62/2013 Sb.) - o dokumentaci staveb 

• z.č. 183/2006 Sb. -  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS) 

• v.č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

• ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 

• ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení 

• ČSN EN 13162 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné 
výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace 

• ČSN EN 13163 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné 
výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace 

• ČSN EN 13164 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné 
výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace 

• ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN ČSN 73 0205 -Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 

• ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 

• ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 

• ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

• z.č. 65/1965 Sb. - předpis č. 262/2006 Sb. - zákoník práce (v aktuálním znění) 

• ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně 

• ČSN EN 12644 - Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení 

• ČSN EN 12077 - Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky 

• ČSN 73 2577 - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k 
podkladu 

• ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 
použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

• ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - 
Část 1: Vnější omítky 
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• ČSN 73 0605-1 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na 
použití asfaltových pásů 

• ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné 

• ČSN 73 3451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 
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1  NÁVOD PRO UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 
Návod pro užívání bytové jednotky je zpracován samostatně jako příloha diplomové práce a 

je přiložen v dokladové části B této práce. Jedná se o přílohu B11. Návod pro užívání bytové 
jednotky 

2  PLÁN ÚDRŽBY A RENOVACE BUDOVY 
Plán údržby a renovace budov je pojat jako nedílná součást návodu pro užívání bytové 

jednotky, tak aby měl klient, který se chystá používat danou bytovou jednotku přehled 
o chystaných revizích, kontrolách a opravách. Jedná se o závazný dokument, podle něhož se 
daná budova udržuje v požadovaném technickém stavu pro účely provozu - bydlení. 

Plán údržby a renovace budovy je zpracován samostatně jako příloha diplomové práce. Je 
zhotoven ve formě tabulky a je přiložen na závěr sešitové přílohy B11. Návod pro užívání 
bytové jednotky. Je tak učiněno proto, aby měl daný klient neustálý přehled o plánovaných 
údržbách. Provedené údržby by se měli do tohoto plánu zaznamenávat zápisem (datum 
do kolonky údržby v tabulce) a jejich kladné vyřízení stvrdit podpisem klienta i firmy 
provádějící údržbu. 
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3  POUŽITÉ ZDROJE 
• Zdroje jsou uvedeny přímo v příloze B11. Návod pro užívání bytové jednotky 
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1  ROZPOČET HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Rozpočet byl zhotoven ve studentské verzi programu RTS BUILDpower S. [1] 

Je přiložen jako samostatná příloha B12. Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu 

Jedná se o položkový rozpočet vzorového stavebního objektu bytového domu č. 22. Jako 
podklad pro určení výkazu výměr sloužila zapůjčená projektová dokumentace včetně výkazu 
výměr, který je přiložen do složky s podkladní PD. 
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2  POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] BUILDpower S, 1.27.0.0, RTS, a.s. 

 [2] Studium zapůjčené projektové dokumentace od společnosti IMOS Brno, a. s 
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1  ÚVOD 
Hluková studie pro výstavbu 4 bytových domů projektu Zelené město, II. etapa, 3a. fáze, 

je zpracována ve smyslu předpisu č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí). [1] 

Hluková studie řeší hlukovou zátěž během výstavby 4 obytných domů výše zmíněného 
projektu v lokalitě Praha Jarov. Hluková zátěž je posuzována jednak z průmyslových zdrojů 
použitých k výstavbě objektů ale také hlukové zátěže z okolní dopravy. 

Cílem této studie je posouzení dané situace a případné navržení řešení v případě, že hluková 
zátěž přesahuje povolené limity. 

2  PODKLADY A LEGISLATIVA 
Hlavními podklady pro tvorbu studie byly: 

• Zapůjčená projektová dokumentace [2] 
• Zapůjčený vrstevnicový podklad výkresového souboru dwg programu CAD [2] 
• Vypracovaná kapitola této diplomové práce A6. Návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanizmů. 
• Prohlídka místa stavby, včetně návštěvy přilehlých objektů dotčených studií 
• Výpočet hluku z automobilové dopravy - manuál 2011 [3] 
• Školení pro program Hluk+ [4] 

Použití legislativa: 

• Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

• Doporučená metodika vypracování hlukových studií v dokumentacích a jejich 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005, [5] 

3  VÝPOČETNÍ PROGRAM 
Byl použit výpočetní program Hluk+ verze 9, poskytnutý Fakultou stavební, Ústavem 

technologie, mechanizace a řízení staveb. [3] 

Základní prezentace programu Hluk+ 

• grafické zadání a znázornění hlukové situace s podporou podkladové mapy 
• jeho zobrazení ve 3D včetně podpory vrstevnatého terénu 
• hlukové výpočty s různými nastavenými parametry 
• speciální funkce jako je spolupráce s formátem DXF a SHP nebo návrh protihlukové 
• clony 
• grafické znázornění výsledků, například ve formě sítě izofon a pásem 
• výstup výsledků do souborů různých formátů, a to přes clipboard, přímo na tiskárnu 
• a také přímým vstupem do Wordu a Excelu 
• prezentace výsledků ve formě AVI filmu    [3] 
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4  IDENTIFIKACE STAVBY 

4.1 Název a místo stavby 

Název:  Komplex bytových domů, Praha – Jarov,  
Zelené město, II. etapa, 3. fáze 

Místo stavby: Parcely č. 88/1, 84/25, 91/1,  
   katastrální území Hrdlořezy, Praha 9   [2] 

4.2 Údaje o stavebníkovi 

DARAMIS Development, s.r.o. 
Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8 
IČ: 281 877 68, DIČ: CZ28187768      [2] 

4.3 Generální projektant stavby 

CASUA, spol. s r.o. 
Běžecká 2407, 160 00 Praha 6 
Hlavní architekt: Ing. arch. Oleg Haman (č. a.: 00518 ČKA)   [2] 
 
Rozsah PD: Dokumentace pro stavební povolení 

4.4 Hlavní zhotovitel stavby 

Společnost XY 
Stavební 800, Letňany, 199 00 Praha 18  

4.5 Účel stavby 

Funkcí nově vystavěných objektů v projektu Zelené město, II. etapa, 3a. fáze bude bydlení. 
Za tímto účelem jsou v této fázi vybudovány celkem 4 bytové domy s označením č. 23, č. 22, 
č. 21 a č. 20. Subjekty jsou ve dvojicích navzájem komunikačně spojeny. Jedná se o kombinaci 
objektů č. 23 + 22 a č. 21 + 20. 

5  POPIS SITUACE VÝSTAVBY 

5.1 Dotčené pozemky 

Pozemky pro soubor budov s označením Obytný soubor Zelené Město, II. etapa se nachází 
v katastrálním území Hrdlořezy na Praze 9. Obecně je celá II. vymezena ze západu stavbou 
nového OC Kaufland u ulice Spojovací, z jihu areálem středního odborného učiliště, z východu 
lesním pozemkem u ulice Mezitraťová, ze severu navazuje na již vybudovanou I. etapu OS 
Zelené město. Na celém území „OS Zelené město - Jarov“ se původně nacházela zahrádkářská 
kolonie. Dotčenými pozemky pro výstavbu tohoto souboru jsou parcely č. 88/1; 84/28 a 91/1 
katastrálního úřadu Hrdlořezy. V územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
má dotčené území následující funkční využití: OB – čistě obytné s kódem míry využití E, které 
je určeno pro bydlení. Souřadnicový systém S-JTSK. Výškový systém Balt po vyrovnání. [1] 

5.2 Popis staveniště 

Staveniště je pojato komplexně pro 3. fázi II. etapy na parcelách č. 88/1; 84/25; 91/1. Tento 
prostor se nachází v jihozápadní části celého OS Zelené město. Jedná se o dostavbu 6 bytových 
domů. Předposlední řešená 3a. fáze o čtyřech objektech a poslední 3b. fáze o dvou objektech, 
kdy objekt č. 18 je technologicky nejsložitější (problémové zakládání dvou podzemních pater 
v blízkosti vozovky, celkem 11 nadzemních podlaží). Návaznost dostavby dvou posledních 
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objektů je odvislá od finanční situace, která se může velice rychle ve stavebnictví měnit. Plánuji 
tedy staveniště tak, aby bylo připraveno v čase kdykoliv se započetím výstavby poslední fáze. 

Plocha staveniště bude rozdělena do dvou oblastí. První - tzv. jižní (blok ZS-A) je na severní 
straně ohraničena areálovou komunikací pro příjezd rezidentů a na jižní straně hranicí pozemku 
učiliště a střední školy (dáno stávajícím plotem). Na východní straně stavba navazuje 
předzahrádkami (konkrétně betonovou stěnou) na 2. fázi výstavby na objekt č. 24. Na západní 
straně se nachází napojení areálové komunikace na ulici Učňovská. V tomto cípu staveniště je 
navržena uzamykatelná brána pro vjezd vozidel.  

Druhá samostatná oblast staveniště (blok ZS-B) je plocha kolem budoucího objektu č. 18. 
Ta je ohraničena z jihu areálovou komunikací a v jižním cípu je plánována hlavní vrátnice 
s vjezdem. Na severu vymezuje prostor staveniště hranice s I. etapou výstavby a to konkrétně 
pěší chodník mezilehlého parku. Na západní straně se nachází OC Kaufland a na východě 
staveništní prostor č. 2 uzavírá dokončená 1. fáze II. etapy (zelená plocha budoucího parku 
a přístupový sjezd do podzemních garáží objektu č. 30). Mezi těmito oddělenými staveništi 
bude umožněn průjezd protilehlými branami, který bude dopravně ošetřen značkami. Brány 
budou uzamykatelné. 

Staveniště bude oploceno dočasnými mobilními ploty a stávajícími ploty, které budou 
vybaveny výstražnými tabulkami a upozorněními. Zařízení staveniště bude vybudováno na 
začátku výstavby 3. fáze a to ve dvou etapách. 

5.3 Situace dotčeného území 

 

Obrázek 92. Situace výstavby projektu Zelené město, II. etapa [6]  

Výše uvedený obrázek ze serveru [6] je situace před samotnou výstavbou celé II. etapy OS 
Zelené město. Na obrázku jsou ovšem přehledně zobrazeny dotčené objekty studie. Jedná se o: 

• 1 - Areál střední odborné školy stavební a zahradnické 
• 2 - Již obydlený soubor OS Zelené město I. etapa 
• 3 - OC Kaufland 
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• A - Výstavba II. etapy, 1. fáze - již dostavěna a obydlena 
• B - Výstavba II. etapy, 2. fáze - předpokládám ve fázi dokončovacích prací 
• C - Řešené území II. etapy - výstavba 4 objektů 3a. fáze - obj. č. 23, 22, 21 a 20  

Předmětem studie bude vliv hlukové zátěže na obydlenou I. etap OS Zelené město, na 
objekty obydlené II. etapy, 1. fáze a na areál střední odborné školy a učiliště. U objektů II. 
etapy, 2. fáze předpokládám dokončovací práce, nicméně body výpočtu hlukové zátěže jsou 
zhotoveny i pro tyto budovy, v případě že přejímky bytů, nebo dokonce stěhování klientů 
započne s předstihem. 

Níže je pro lepší představu konečné situace přiložen modelový obrázek podoby celého 
projektu OS Zelené město II. etapa s vyznačenými fázemi. 

 

Obrázek 93. Budoucí podoba areálu OS Zelené město, II. etapa [7]  

6  POSTUP VÝSTAVBY 
Dle kapitoly A7. Časový plán hlavního stavebního objektu bude probíhat tento postup 

výstavby 3a. fáze. 

březen 2016  Zařízení staveniště 
   Provádění záporového pažení 
   Zemní práce 
   Pilotové základy 
   Provedení přípojek 
   Hutnění zemní pláně + základová deska + hydroizolace stavby 
   ŽB monolitický skelet hrubé spodní stavby 
   ŽB monolitický skelet hrubé vrchní stavby 
   Obvodové a vnitřní vyzdívky 
   Výplně otvorů 
   Střešní plášť 
2016 - 2017  Zásypy objektů + vytvoření předzahrádek (terasový systém) 
   Vnitřní hrubé práce - omítky, podlahy 
   Vnitřní instalace 
   Dokončovací práce 1/2 
   Kontaktní zateplovací systém 
   Dokončovací práce 2/2 
   Terénní úpravy a zpevněné plochy 
květen 2017  Ukončení projektu 3a. fáze 
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7  VYBRANÉ ETAPY VÝSTAVBY A MODEL SITUACE  
Z hlediska hlukové zátěže byly do posouzení vybrány nejnáročnější etapy z hlediska 

mechanizace. Jedná se bezesporu o záporové pažení, jež probíhá v bezprostřední blízkosti areálu 
střední odborné školy a učiliště. Dále se pak jedná o zemní práce, provádění pilotových základů, 
hutnění základové spáry a hrubou spodní a vrchní stavbu ŽB monolitického skeletu. 

Při návrhu stojní sestavy v kapitole A6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů, 
byl kladen důraz na použití co možná nejekologičtějších strojů, aby tak byly případné hlukové 
zátěže co nejvíce eliminovány. 

Pro výše zmíněné technologické etapy byla v programu namodelována kompletní situace 
včetně zohlednění terénu dle zapůjčených vrstevnic. Domnívám se, že modelace terénu hraje 
v této studii, kromě použitých strojních sestav, zásadní roli v konečných výsledcích hlukové 
zátěže. Byly přesně osazeny systémy terasových zahrad, které účinně hluk rozbíjejí. Rovněž byl 
s přesností vytvořen svažující se terén od jižní hranice 3a. fáze s areálem střední odborné školy 
směrem na sever k nově vybudované areálové asfaltové komunikaci. Při provádění záporového 
pažení tudíž stroj pracuje nad úrovní obydlených pater I. a II. etapy OS a vytváří se tak velice 
nepříznivá situace hlukového zatížení. Na druhé straně nám po provedení zemních prací 
záporové pažení působí jako bariéra proti šíření hluku směrem k areálu učiliště a tak 
předpokládám, že provádění pilot nebude tak hlukově náročné jako záporové pažení. Terén byl 
vytvořen do podoby po odtěžení zářezu při zemních pracích. Tento fakt při výpočtu hlukové 
zátěže procesu záporového pažení eliminuji zvýšením výšky působiště průmyslového zdroje 
(vrtací soupravy). Korektnost provedení je po konzultaci se školitelem adekvátní. [2,4] 

Dále byly namodelovány zdroje hluku a také areálová komunikace, aby bylo s dostatečnou 
vážností nasimulováno i působení hluku s dopravy. Staveništní komunikace v bloku zařízení 
staveniště ZS-B je rovněž v modelu zohledněna. Staveništní komunikace v bloku ZS-A je 
z návrhu vypuštěna jelikož přímo sousedí s areálovou komunikací. Není tudíž nutné navrhovat 
v situaci programu Hluk+ dvě komunikace vedle sebe. Případný provoz byl přičten na 
areálovou komunikaci. 

 

Obrázek 94. Vymodelovaná situace OS Zelené město včetně okolí [9]  
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8  ZDROJE HLUKU 

8.1 Etapa záporového pažení 
Tabulka 58. Stroje pro záporového pažení - hlukové parametry [9] 

Ozn. Stroj Akustický výkon L wa (dB) Počet strojů 

P1 Vrtací souprava Bauer BG 15H 112 1 

P2 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 70 1 

P3 Pístové čerpadlo betonu Putzmeister P 718 TD 98 1 

P4 Autojeřáb Tatra AD20 95 1 

8.2 Etapa zemních prací 
Tabulka 59.  Stroje zemních prací - hlukové parametry [9] 

Ozn. Stroj Akustický výkon L wa (dB) Počet strojů 

P1 Kolové dvouradlicové rypadlo Caterpillar M315D 102 1 

P2 Tatra 148 8x8 jednostranný sklápěč 70 1 (+ 1) * 

*stroje na odvoz zeminy pracují ve dvojici, při nakládání má vozidlo vypnutý motor, druhé 
odváží zeminu na mezideponii, uvažuji do dvojice s rypadlem pouze jeden nákladní automobil 

8.3 Etapa provádění pilotových základů 

Předběžným obecným výpočtem bylo před tvorbou časového plánování zjištěno, že hluková 
zátěž z etap záporového pažení a provádění pilot s největší pravděpodobností nevyhoví. 
Z tohoto důvodu zde již navrhuji dvě pilotážní strojní sestavy pro urychlení prací, při kterých 
vzniká nadměrný hluk. 

Tabulka 60. Stroje pilotových základů - hlukové parametry [9] 

Ozn. Stroj Akustický výkon L wa (dB) Počet strojů 

P1 Vrtací souprava Bauer BG 15H 112 2 

P2 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 70 2 

P3 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 X 79 2 

P4 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 103 1 

8.4 Etapa hutnění podkladu 

Volím přednostně veliký tahačový vibrační válec AMMANN ASC 110 díky většímu 
procentu využití. Výpočet následně pro dvě polohy. 

Tabulka 61. Stroje hutnění základové spáry - hlukové parametry [9] 

Ozn. Stroj Akustický výkon L wa (dB) Počet strojů 

P1 Tahačový vibrační válec AMMANN ASC 110 107 1 

8.5 Etapa provádění monolitické ŽB konstrukce 
Tabulka 62. Stroje ŽB monolitický skelet - hlukové parametry [9] 

Ozn. Stroj Akustický výkon L wa (dB) Počet strojů 

P1 Věžový jeřáb Sáez cranes TL 555 5T 70 2 

P2 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 70 2 

P3 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 X 79 2 
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8.6 Komunikace 

Veškeré komunikace byly namodelovány podle skutečné šíře a polohy. Do výpočtového 
programu byly vloženy počty projíždějících automobilů dle pozice komunikace. Od OC 
Kaufland, kde čekáme největší pohyb vozidel (zahrnuji i výjezd a vjezd vozidel do OC), 
uvažujeme všechna vozidla rezidentů ale i stavební činnosti. Směrem dále do zástavby OS 
Zelené město II. etapa počty automobilů všech druhů přirozeně klesají. Stavební nákladní 
automobily jsou uvažovány pouze po hranice bloku ZS-A. Hodnoty jsou brány hodinovou 
četností! 

Komunikace 1 - OC Kaufland osobní vozidla   60 ks 
     nákladní vozidla bez soupravy 5 ks 
     nákladní vozidla soupravy 2 ks 
Komunikace 2 - učiliště  osobní vozidla   3 ks 
     nákladní vozidla bez soupravy 0 ks 
     nákladní vozidla soupravy 0 ks 
Komunikace 3 - blok ZS-B  osobní vozidla   5 ks 
     nákladní vozidla bez soupravy 2 ks 
     nákladní vozidla soupravy 0 ks 
Komunikace 4 - blok ZS-A  osobní vozidla   20 ks 
     nákladní vozidla bez soupravy 5 ks 
     nákladní vozidla soupravy 2 ks 
Komunikace 5 - 1. fáze, západ osobní vozidla   5 ks 
     nákladní vozidla bez soupravy 0 ks 
     nákladní vozidla soupravy 0 ks 
Komunikace 6 - 1. fáze, sever osobní vozidla   10 ks 
     nákladní vozidla bez soupravy 1 ks 
     nákladní vozidla soupravy 0 ks 

 

Obrázek 95. Hluková zátěž komunikace - situace komunikací [9]  
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9  STANOVENÍ HYGIENICKÝCH LIMIT Ů VÝPOČTU 

9.1 Určení korekce 

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru dle 
NV č. 148/2006 Sb. [5] 

Tabulka 63. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku [5] 

 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor 
staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde 
se použije korekce -5 dB.  

 
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 
 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále 

pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné 
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy 
a dráhách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích 
I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách 
v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích 
s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává 
zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních 
drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném 
venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné 
trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění 
bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo 
v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, 
a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center 
obcí a jejich historických částí. [5] 
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9.2 Korekce stavební činnosti 

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací platí pro maximálně 14-ti hodinové působení zátěže stavebním hlukem tato rozmezí 
korekcí: 

Tabulka 64. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti [5] 

 

9.3 Výsledné hlukové limity výstavby 

Hygienické limity pro zátěž hlukem ze stavební výroby na dotčených objektech 3a. fáze platí 
v zavilosti na čase tyto povolené maximální hodnoty: 

LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 hodin 
LAeq,s = 60 dB ve dne v době 6:00 – 7:00 a 21:00 – 22:00 hodin 
LAeq,s = 45 dB ve dne v době 22:00 – 6:00 hodin 

Pracovní směna stavby II. etapy, 3a.fáze OS Zelené město je stanovena od 7:00 do 19:00. 
Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku může být maximálně LAeq,s= 65 dB. 

10  METODIKA VÝPO ČTU 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 9 která umožňuje výpočet 

hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. 
Použitá verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy 2004 (RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). 
Tato novela důsledně respektuje zásady a postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku 
ze silniční dopravy, které byly dosaženy v prvním vydání Novely metodiky pro výpočet hluku 
ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je. 
Upřesnění postupů v Novele metodiky z roku 2004 se týká emisní i imisní části výpočtů hluku 
ze silniční dopravy. [3,4] 

V oblasti emisí se upřesnění vztahuje na: 

• obměnu vozidlového parku, 
• příčné rozdělení intenzit a složení dopravy, 
• rychlosti dopravního proudu, 
• distribuci dopravy pro denní a noční dobu, 
• aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky 

V imisní části výpočtových postupů se upřesnění týká: 

• útlumu hluku nad odrazivým terénem, 
• vloženého útlumu hluku protihlukovou clonou, 
• meteorologických podmínek, vliv odrazivých struktur, 
• křižovatek. 
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Použitá verze programu umožňuje navíc výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích podle 
ČSN ISO 9613 a výpočet součinitele útlumu atmosférou ze zadaných parametrů (teplota, 
relativní vlhkost, atmosférický tlak). Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování 
hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky 
č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996. 

V rámci výpočtů a hodnocení je použito matematického vztahu (logaritmické funkce) 
pro sčítání dvou nebo více hladin akustického tlaku A. Celková ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A ve výpočtovém bodě byla vypočtena podle vzorce: 

pAeqa= 10 log Σ 100,1 LpAeqi 

kde: LpAeq s je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě od   
 stroje nebo zařízení S [dB] 

 ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min] 
 ta je doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 700 – 2100 hodin /840 min/) [min] 
 LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB] 

Dále v rámci výpočtů použito matematického vztahu (logaritmické funkce) pro přepočet 
hladiny akustického tlaku A pro různé vzdálenosti od zdroje. Výpočet je proveden dle 
následujícího vzorce: 

LpA 2 = LpA 1 + 20 log r1 / r2 

kde:  LpA 1 je udaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r1 od stroje [dB] 
  LpA 2 je hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r2 (x m) od stroje [dB] 

11  VÝPOČTOVÉ BODY SITUACE 
Pro detailní určení bylo zvoleno celkem 32 bodů měření. Body měření jsou dle výpočtové 

metodiky voleny ve vzdálenosti 2 m od fasády objektů. Jelikož se obytné části bytových domů 
nacházejí až od 1. NP, výška výpočtu akustického tlaku je ve 4,5 m. U areálu školy jsou naopak 
výpočtové hodnoty stanoveny u patrové budovy na výšku 3 m a u nástavby pak na 8 m. 

Pro značnou velikost situace jsou body pouze vypsány dle umístění níže. Při překročení 
limitu budou specifikovány. Dokreslení situace bude pomocí izofon, kde zřetelně vidíme 
hraniční pásmo hlukové zátěže 65 dB. 

Výčty bodů jsou provedeny následovně: 

Areál odborné střední školy a učiliště:    body 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Objekty II. etapy, 2. fáze, západní přilehlé fasády:   body 4, 8, 9 až 13 

Objekty II. etapy, 1. fáze, jižní a západní přilehlé fasády: body 14 až 23 

Objekty OS Zelené město I. etapa, pouze severní fasády: body 24 až 32 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku může být maximálně LAeq,s= 65 dB. 

Tabulka 65. Legenda pro určení hraniční hladiny akustického tlaku 65 dB [3] 
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12  POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP 

12.1 Záporové pažení 
Tabulka 66. Záporové pažení - akustický tlak ve výpočtových bodech situace [3] 

 

 

Obrázek 96. Vykreslení izofon ve výšce 5 m pro záporové pažení [8]  

Maximální hodnota akustického tlaku 65 dB je překročena v bodech: 1, 2, 4, 9, 10, 14, 
17, 20 a 21. Jedná se tedy o fasády areálu školy, přilehlé 2. a 1. fáze výstavby II. etapy OS. 
Na konci kapitoly bude navrženo opatření. 
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12.2 Zemní práce A - poloha obj. č. 23 a 22 
Tabulka 67. Zemní práce A - akustický tlak ve výpočtových bodech situace [3] 

 

 

Obrázek 97. Vykreslení izofon ve výšce 5 m pro zemní práce A [8]  

Maximální hodnota akustického tlaku 65 dB je dodržena ve všech bodech měření. Není 
třeba provádět žádná opatření. 
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12.3 Zemní práce B - poloha obj. č. 21 a 20 
Tabulka 68. Zemní práce B - akustický tlak ve výpočtových bodech situace [3] 

 

Obrázek 98. Vykreslení izofon ve výšce 5 m pro zemní práce B [8]  

Maximální hodnota akustického tlaku 65 dB je dodržena ve všech bodech měření. Není 
třeba provádět žádná opatření 



A13.    HLUKOVÁ STUDIE PŘI VÝSTAVBĚ ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ 

KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY. 

THE COMPLEX OF RESIDENTIAL BUILDINGS, PRAHA - JAROV. CIVIL TECHNOLOGICAL PROJECT 

346 

12.4 Provádění pilotových základů 
Tabulka 69. Pilotové základy - akustický tlak ve výpočtových bodech situace [3] 

 

 

Obrázek 99. Vykreslení izofon ve výšce 5 m pro pilotové základy [8]  

Maximální hodnota akustického tlaku 65 dB je překročena v bodech: 1, 4, 8, 9, 14, 17 
a 20. Jedná se tedy o fasády areálu školy, přilehlé 2. a 1. fáze výstavby II. etapy OS. Na 
konci kapitoly bude navrženo opatření. 
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12.5 Hutnění zemní pláně A - poloha obj. č. 23 a 22 
Tabulka 70. Hutnění zemní pláně A - akustický tlak ve výpočtových bodech situace [3] 

; 

 

Obrázek 100. Vykreslení izofon ve výšce 5 m pro hutnění zemní pláně A [8]  

Maximální hodnota akustického tlaku 65 dB je překročena v bodech: 1, 4, 14 a 17. 
Jedná se tedy o fasády areálu školy, přilehlé 2. a 1. fáze výstavby II. etapy OS. Na konci 
kapitoly bude navrženo opatření. 
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12.6 Hutnění zemní pláně B - poloha obj. č. 21 a 20 
Tabulka 71. Hutnění zemní pláně B - akustický tlak ve výpočtových bodech situace [3] 

 

 

Obrázek 101. Vykreslení izofon ve výšce 5 m pro hutnění zemní pláně B [8]  

Maximální hodnota akustického tlaku 65 dB je dodržena ve všech bodech měření. Není 
třeba provádět žádná opatření 
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12.7 Monolitický ŽB skelet 
Tabulka 72. Monolitický ŽB skelet - akustický tlak ve výpočtových bodech situace [3] 

 

 

Obrázek 102. Vykreslení izofon ve výšce 5 m monolitický ŽB skelet [8]  

Maximální hodnota akustického tlaku 65 dB je dodržena ve všech bodech měření. Není 
třeba provádět žádná opatření 
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13  ZÁVĚR A NÁVRH OPATŘENÍ 
Dle očekávání nevyhověly na požadavky maximálního akustického tlaku 65 dB etapy 

provádění záporového pažení a pilotových základů. Hutnění zemní pláně nevyhovělo taktéž, 
ovšem hodnotu 65 dB překročilo jen ve 4 bodech a to max. o 3 dB. 

Dle zjištěných poznatků a dle konzultace s odbornými pracovníky je takováto situace 
ve stavebnictví častým jevem, kdy při stavebních pracích v blízkosti zástavby je velice obtížné 
limity hlukové zátěže dodržet. Nicméně tato situace je dle platných předpisů porušováním 
hygienických norem a je potřeba ji řešit. Proto na závěr kapitoly uvádím mnou navržená řešení 
nadměrného šíření hluku z výše zmíněných etap při výstavbě 3a. fáze, II. etapy OS Zelené 
město. Obecně musí být vždy prvním krokem snaha využívat k práci co nejmodernější stroje 
nezatěžující okolí takovým akustickým tlakem. 

13.1 Záporové pažení 

Jelikož se jedná o etapu probíhající na začátku výstavby v brzkém jarním období, nelze 
uvažovat s clonou v podobě úzkého pásu stromů na hranici mezi blokem ZS-A a areálem školy 
díky spadu listí. 

Záporové pažení je dle časového plánu etapa s celkovou dobou trvání 2,5 dne. Navrhnul 
jsem tudíž posunutí začátku výstavby 3a. fáze na termín 1. 3. 2016 tak, aby záporové pažení 
mohlo probíhat v době začínajících jarních prázdnin městské části Praha 9 (7. 3. až 13. 3 2016). 
Tím eliminuji hlukovou zátěž na areál školy. Hlukové zatížení předchozí 2. fáze výstavby je dle 
předpokladu jeho současné výstavby ve fázi dokončovacích prací bezpředmětné. Hluková zátěž 
obytných domů 1. fáze je problém, který by musel být vyřešen například zažádáním o výjimku 
na dotyčném stavebním úřadě a na krajské hygienické stanici. Popřípadě se může řešit dohodou 
s bytovým družstvem formou kompenzací apod. Použití mobilních protihlukových stěn 
je bezpředmětní díky výšce působení zdroje hluku vrtací soupravy. Během 2,5 denního trvání 
prací se předpokládá celkové využití stroje v 12 hodinové směně na celkem 10 hodin. 

13.2 Pilotové základy 

Díky úpravě termínu započetí stavby probíhá většina prací na pilotových základech během 
jarních prázdnin městské části Praha 9. I z tohoto důvodu jsou navrženy dvě pilotážní soupravy, 
aby se co nejvíce omezila doba provádění. Hlukové zatížení předchozí 2. fáze výstavby je dle 
předpokladu jeho současné výstavby ve fázi dokončovacích prací bezpředmětné. 

V tomto případě, by již bylo účinné použít na stranu namáhaných objektů 1. fáze, 
protihlukové mobilní stěny. Vhodným výrobcem a dodavatelem je například firma MC Velox.  

 

Obrázek 103. Mobilní protihluková stěna MC Velox Praha [10]  
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13.3 Hutnění zemní pláně 

Hutnění zemní pláně je etapa, která trvá pouhý jeden den. Požadavkům maximálního 
ekvivalentního akustického tlaku 65 dB nevyhovuje pouze hutnění prostoru budoucích objektů 
č. 23 a 22, jež leží v těsné blízkosti obydlené 1. fáze a areálu školy. 

Maximální hodnota 65 dB je překročena pouze o 3 dB, což je za jistých podmínek pro lidský 
sluch obtížné rozpoznatelné. Navrhuji zejména možnost pronájmu menšího a ne tolik hlučného 
válce. Jakákoliv opatření typu mobilních stěn nebo zábran je na jednodenní pracovní činnost 
naprosto nesmyslná.  
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14  POUŽITÉ ZDROJE 
 [1] Předpis č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o  

  změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní  
  prostředí) 

 [2] Studium zapůjčené projektové dokumentace od společnosti IMOS Brno, a. s 

 [3] http://www.hlukplus.cz/manual/Metodika2011.pdf 

  http://www.hlukplus.cz/manual/hluk910.pdf 

  Hluk+ verze 9, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení  
  staveb 

 [4] Enviconsult, RNDr. Miloš Liberko 
  Na Dobešce 4, 147 00 PRAHA 4 
  tel: 2 44 46 47 11, 2 74 77 20 02 
  e-mail: milos.liberko@gmail.com 

 [5] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně  
  některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, 

  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých  
  souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, 

  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  
  hluku a vibrací 

  Doporučená metodika vypracování hlukových studií v dokumentacích a jejich  
  posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní  
  prostředí, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005 - dostupné z:   
            
  http://iris.env.cz/ris/ekodisknew.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/ 

  6d407c1d8b2d2f41c12573fa00637323/$FILE/Planeta%202005_2.pdf 

 [6] https://www.google.cz/maps/place/U%C4%8D%C5%88ovsk%C3%A1, 

  +190+00+PrahaPraha+9/@50.1003121,14.5017415,874a,20y,180h,41.43t/data 

  =!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x470b93309f17999f:0xfe9cbe0a65701224?hl=cs 

 [7] http://www.zelene-mesto2.cz/ 

 [8] Výstup programu Hluk+ verze 9, vlastní obrázky a podklady 

 [9] kapitola A6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů této diplomové  
  práce 

 [10] http://www.mcvelox.cz/images_obsah/ke-stazeni/protihlukove-steny/mobilni- 
  protihlukova-stena-letak.pdf 

• Manuál Hluk+ v. 10 - dostupné z: http://www.hlukplus.cz/manual/hluk1008.pdf 

• http://www.hlukplus.cz/index.php?p=h_nejistoty 
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1  VYBRANÉ STAVEBNÍ DETAILY 
Byly zhotoveny stavební detaily obvodového pláště, kdy jsem se zaměřil na detaily 

zateplovacího systému, napojení balkonu pomocí ISO nosníku a řešení tepelné izolace a také na 
detail vstupních dveří. 

Byly zpracovány níže uvedené výkresové přílohy stavebních detailů: 

C14.1 Vodorovný řez ostěním okna 

C14.2 Detail balkonu s ISO nosníkem 

C14.3 Provedení soklové části objektu 

C14.4 Detail vstupních dveří do objektu 

C14.5 Detail okna s osazením rolety 
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2  POUŽITÉ ZDROJE 
• Studium zapůjčené projektové dokumentace od společnosti IMOS Brno, a. s 

• www.vekra.cz 

• www.baumit.cz 
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ZÁVĚR 
V této diplomové práci jsem řešil stavebně technologický projekt výstavby komplexu čtyř 

bytových domů v lokalitě Praha - Jarov. Snažil jsem se o co nejreálnější podobu průběhu 
výstavby, kterou jsem promítal do jednotlivých zadání. 

Mým cílem bylo vytvořit plnohodnotnou přípravu organizace stavby, která by však byla 
schopna pružně reagovat na předchozí a následující stavební činnost v rozsáhlém projektu 
výstavby OS Zelené město. 

Při vypracovávání této práce jsem se ještě více ujistil v tom, že kvalitní příprava stavby je 
nejen velmi náročným projektem na čas, odborné znalosti a dobrý úsudek, ale také nesmírně 
důležitým aspektem k co nejefektivnější realizaci budoucího předmětu projektu. Věřím, že jsem 
díky této práci, získal další cenné zkušenosti a poznatky.  
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SEZNAM ZKRATEK 
A SYMBOLŮ 

ZS - zařízení staveniště 
ZS-A - zařízení staveniště prostor A 
ZS-B - zařízení staveniště prostor B 
tl. - tloušťka 
dl. - délka 
km - kilometr 
hod - hodina 
min - minuta 
prefa - prefabrikovaný 
ŽB - železobetonový 
el. - elektrický 
atd. - a tak dále 
apod. - a podobně 
max. - největší, maximální 
min. - nejmenší, minimální 
cca. - asi, přibližně 
např. - například 
PD - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
TZ - technická zpráva 
TI - tepelní izolace 
Sb. - sbírka 
nv. - nařízení vlády 
č. - číslo 
§ - paragraf 
s.r.o. - společnost s ručením omezeným 
a.s. - akciová společnost 
obj. - objekt 
PP - podzemní podlaží 
NP - nadzemní podlaží 
OS - obytný soubor 
NIO - nový inženýrský objekt 
NO - nový stavební objekt 
VPC - vápenocementový 
SDK -sádrokarton 
HTÚ - hrubé terénní úpravy 
CHÚC - chráněné únikové cesty 
OC - obchodní centrum 
NN - nízké napětí 
VO - veřejné osvětlení 
Zn - zinek, pozinkování 
Al - hliník 
Ti-Zn - titanzinek 
ČTÚ - čisté terénní úpravy 
DP - diplomová práce 
PID - Pražská integrovaná doprava 
THU - technicko-hospodářský ukazatel 
MJ - měrná jednotka 

 
 
 
 
m. n. m - nadmořská výška 
m2 - metr čtverečný 
m3 - metr krychlový 
kg - kilogram 
mm - milimetr 
t - tuna 
s - sekunda 
CFA - systém vrtání pilot 
PVC - polyvinylchlorid 
TDI - technický dozor investora 
VZT - vzduchotechnika 
ÚT - ústřední topení 
UPS - ústřední záložní zdroj 
TUV - teplá užitková voda 
ZTI - zdravotně technické instalace 
VNK - vodorovné nosné konstrukce 
SNK - svislé nosné konstrukce 
KZS - kontaktní zateplovací systém 
ETICS - kontaktní zateplovací systém 
WPC - dřevo-plastové profily 
PE - polyethylen 
UNC - univerzální smykový nakladač 
P+D - systém pero + drážka 
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