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Tato diplomová práce se zabývá vybranými etapami ve výstavbě bytového domu 
Komenského v Liberci, konkrétně jeho zaloţení a navazující etapu horní hrubé stavby – 
monolitického ţelezobetonového skeletu. Situačně je stavba zasazena do stávající 
zástavby architektonicky spolupůsobící se vzrostlou zelení a samotné základové poměry 
se řadí do mírně sloţitějších. Cílem bylo vytvořit časový a finanční plán výstavby spolu se 
situačním řešením stavební výroby ve stísněných podmínkách, stanovující okolní objekty.  
Skelet je tvořen monolitickými sloupy a deskami, doplněn zděným systémem. Monolitické 
konstrukce jsou bedněny pomocí systémového bednění Peri. Sloupy typem Quatro, stěny 
Trio a stropy Multiflex. Stavba je podsklepená, chráněná souvislou izolací proti radonu a 
spodní vodě. Při zrání betonu je důleţité dodrţet technologickou pauzu pro dosaţení 
určité předepsané pevnosti. Doba odbednění po technologické pauze je stanovena 
s ohledem na roční období. Pro typická podlaţí je navrţeno schéma bednění konstrukcí. 
U vybraných konstrukcí byl proveden tepelný posudek.  
   

Peri, Trio, Multiflex, Quatro, Skelet, ţelezobeton, technická zpráva, technologický předpis, 
rozpočet, harmonogram, strojní sestava, bezpečnost a ochrana zdraví, kontrolní a 
zkušební plán, ekologie, KI Real, tepelná technika, detaily, hydroizolace, Sika, spodní 
voda, radon 

This diploma thesis deal with phase of construction, which is foundation and upper 
construction of apartment building Komenského in Liberec. Building is situated in built-up 
and green area. Foundation circumstances is half difficult because of lower water included 
in soil. In this phase, we use formowork for columns, walls and roof. Used formwork is 
from Peri company, Quatro, Trio and Multiflex. There is suteren in the house, and 
because of lower water and high index of radon, we have to protect structure by compact 
waterproof isolation. This project contains formwork schematics and the time calculation 
needed to protect concrete until accomplishment. Other task is thermal review of 
constructions.     
 

Peri, Trio, Multiflex, Quatro, Skeleton, reinforced concrete, engineering report, 
technological prescription, budget, schedule, mechanical assembly, safety and protection 
of health, test and inspection plan, ecologic, KI Real, heating/thermal technology, 
construction details, waterproof isolation, Sika, lower water, radon 
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Tato práce se věnuje řešení a řízení výstavby bytového domu v Liberci o dvou 

etapách – základových prací a horní hrubé stavby skeletu, kdy se předpokládá hotové 

provedení zemních prací. Stavební výroba pomocí monolitického betonu je aktuálním 

trendem, proto bylo zvoleno jako téma pro zpracování jednak z hlediska bednících 

konstrukcí pro vytvoření ucelených konstrukcí, z hlediska času při technologických 

pauzách, částečnému odbedňování, celkové doby výstavby a z hlediska ceny. Po 

prostudování projektové dokumentace a seznámení se se situací bylo navrţeno zařízení 

staveniště spojené i mimo jiné s dopravou jeřábu na stavbu, technologické postupy 

stavební výroby pro dané podmínky spolupůsobení nepříznivé spodní tlakové vody a 

zimního období. Pro dosaţení dostatečné kvality je navrţen kontrolní a zkušební plán. 

V časovém plánu výstavby je pak zohledněna časoprostorová návaznost realizace 

svislých, vodorovných konstrukcí, izolací, provádění přípojek a zásypů.   
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a) Název stavby: 

Bytový dům Komenského 

b) Místo stavby: 

ulice Komenského třída, obec Liberec  

Číslo parcely: 945/6; Směrovací číslo 460 05 

 c) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro provedení stavby „Bytový dům Komenského“ 

 

Stavebník LIF a.s., ulice Jablonecká 7, č.p. 22, 460 01 obec Liberec 5, 

 

Projektant: Sial architekti a inţenýři spol. s.r.o. Liberec, 

Vedoucí projektu: Ing. František Bielik, Ing. Arch I. Sádlová; ulice U Besedy 8/414, obec 

Liberec 3; Směrovací číslo 460 01 

 

Zhotovitel zprávy: Bc. Jakub Plachý; ulice Krokova 333/22; Liberec 7; 

Směrovací číslo: 460 07; Telefon: 725 852 283; e-mail: jakub.plachy@volny.cz 

a) Územní plán města Liberce pro vyuţití pozemků a stavební povolení (rozhodnutí) 

vydané stavebním úřadem v Liberci  

b) Výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele a parcelách sousedních 

c) Projektová dokumentace bytového domu 

d) Situační dokumentace bytového domu 

 

a) Rozsah řešeného území; zastavené / nezastavěné území 

Zastavěné území mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Do řešené oblasti spadají 

parcely 945/5, 950/4, 946/2 – na kterých budou prováděny napojení na inţenýrské sítě, 

sadové úpravy a vybudování komunikací. A parcela č.  945/6 – na které bude samostatný 
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objekt. Nadmořská výška je v rozmezí mezi 382,8 – 385,2 m.n.m. Zájmové území má 

výměru 2540 m2.   

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek se nachází v těsné blízkosti okolí zástavby. V minulosti byl odebrán ze 

zemědělského půdního fondu a slouţil jako stavební parcela – pro bytový dům 

v současné době jiţ po demolici. Průzkum prokázal výskyt neodstraněných základů 

předchozího objektu.  

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Ve znění zákona 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí byl pozemek vyňat ze 

zemědělského půdního fondu a nenachází se v CHKO ani v památkové rezervaci. Při 

zemních pracích bude náleţitě nakládáno se skrývkou ornice pro pozdější rekultivaci. Na 

vlastní náklady bude přebytečná půda odváţena na orgánem určené lokality.    

d) Údaje o odtokových poměrech 

Nejbliţší vodní tok vyskytující se v blízkosti pozemku je Harcovský potok, vzdálený 

cca 320m. Vzhledem k situaci, stavba leţí mimo povodňovou oblast a tak nedojde 

k ohroţení povodněmi. Dle průzkumu bude stavbu ovlivňovat tlaková podzemní voda na 

úrovni -2,5m. Stavba samotná nenaruší odtokové poměry, samotné odvodnění je řešeno 

vybudováním dešťové kanalizace.   

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Pozemek byl v minulosti vybrán z půdního fondu a v souladu s územním plánem 

slouţil jako parcela pro bytový dům. Došlo k demolici domu a v jeho místě vyroste 

novostavba 7mi podlaţního bytového domu v souladu s regulativy územního plánu.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

V soulad s 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných poţadavcích na vyuţívání 

území je území v plném rozsahu s poţadavky úřadu – novostavba bytového 

charakteru zapadá do okolní stávající zástavby.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace respektuje technické poţadavky správce SI.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimek a úlevových řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Investiční záměr nezahrnuje další související a podmiňující investice, objekt 

bude vybudován samostatně.  
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Čísla dotčených pozemků: 945/5 – vlastnické právo: LIF, a.s. – zahrada; 950/4; – 

vlastnické právo: LIF, a.s. - zahrada, 946/2 – vlastnické právo: LIF, a.s. – zahrada; 945/6 

– vlastnické právo: LIF, a.s. – jiná plocha. 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavební objekt je novostavbou objektu s 6 nadzemními a 1 podzemním podlaţí 

v zastavěné oblasti.  

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude vyuţita k bývání s moţností garáţového stání.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavební objekt je trvalou stavbou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Nebude se jednat o chráněnou stavbu ani kulturní památku. 

e) Údaje o dodržení technický požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace zpracována v souladu s technickými poţadavky na stavby dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby a objekt je řešen jako 

objekt pro osoby s omezenou moţností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Napojení IS a vjezdy budou provedeny v souladu s poţadavky a s regulí územního 

plánu a nepodléhá poţadavkům z jiných předpisů.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimek a úlevových řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Účel stavby je bytového charakteru 

Plocha stavebního pozemku je 2540 m2.  

Zastavěná plocha činí 647 m2,  

Plochy zpevněné 991,7 m2,  

Plochy uţitné 3880 m2.  

Obestavěný prostor cca 10030m3. Procento zastavění je 62%.  
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i) Základní bilance stavby 

Projekt zahrnuje dodávku pitné a poţární vody, kanalizační odvod a dodávku 

energie.  

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

11/2016 – 11/2017 

Zahájení stavby: Listopad 2016 

Průzkum terénu, vytýčení a bourací práce: 

Zemní práce: 

Základové práce: 

Horní hrubá stavba + střecha: 

Vnitřní kompletace: 

Dokončovací práce: 

Ukončení a předání stavby: Listopad 2017 

k) Orientační náklady stavby 

Hrubý odhad dle THU 41,674 mil. Kč. 

 

SO00 – příprava území 

SO01 – bytový dům 

SO02 – příjezdové komunikace a zpevněné plochy 

SO03 – sadové úpravy a úpravy terénu 

SO04 – oplocení 

SO05 – přípojka kanalizace 

SO06 – přípojka vodovodu 

SO07 – přípojka plynu 

SO08 – rozvod NN a VO v areálu 

SO09 – rozvod slaboproudu v areálu 

SO10 – přeloţka a přípojka slaboproudu 
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a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek, jiţ dříve vyuţit jako stavební parcela, se nachází v městě Liberec, mezi 

Komenského třídou a ulicí Tyršova. Při projektové přípravě proběhla osobní prohlídka 

terénu, která ukázala, ţe prostor pro výstavbu se jeví jako značně stísněný okolní 

zástavbou, omezený vzrostlou zelení a křovinami. Pozemek je téměř rovinný. Zeleň bude 

muset být chráněna po celou dobu výstavby. Parcela se pne od jedné komunikace 

k druhé a objekt samotný bude infrastrukturně napojen na oboje zmíněné cesty, z nichţ 

na Komenského třídu budou provedeny přípojky areálu i samotného objektu. Při 

průzkumu byly objeveny staré základy, k jejichţ demolici bude muset dojít před 

výkopovými pracemi. Před započetím prací bude provedeno oplocení a výstavby 

buňkoviště se skladovacími plochami, v průběhu stavby budou pro skladování značně 

vyuţito vlastní zastavěné plochy objektem. Pozemek bude tak prakticky vyuţit celou svojí 

staveništní plochou a objektem samotným.   

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

   Dosavadně provedené průzkumy pro účely vypracování projektové dokumentace:  

 

Stanovení radonového indexu pozemku  

Na základě geologického průzkumu na výskyt radonu firmou Radium s.r.o. bylo 

měřením radonové aktivity stanoven index jako vysoký - objemová aktivita radonu cca 40 

kBq.m-3) dle třetího kvartilu OAR. Je nutné provést ochranné opatření souvislou mPVC 

hydroizolací SIKAPLAN všech kontaktních ploch proti pronikání radonu plynopropustnou 

zeminou. V 1PP se nacházejí nepobytové místnosti – garáţe a sklep (ČSN 730601). Jako 

ochrana bude dostačující pravidelné odvětrávání, souvislá hydroizolace a plynotěsnost 

stropu tl. 250mm mezi 1PP a 1NP.  

 

Inženýrsko-geologický průzkum   

    V rámci výstavby objektu byl proveden  IGP . Podmínky pro zaloţení jsou 

předpokládány homogenně po celém pozemku jako pro okolní objekty. Předpokladem je 

zaloţení na ţulovém eluviu či zvětralém masivu R4 (hodnota pevnosti základové spáry 

normově 500 – 800 kPa.   
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Hydrogeologický průzkum  

     V rámci výstavby objektu byl proveden  HGP. Infiltrace vody ověřena nebyla.  Na 

jeho základě pomocí sond je zjištěna (u dvou) hladina spodní vody na cca kótě  

-2500mm (její ustálení) tedy 400mm nad úrovní podlahy 1PP. V souvislosti s puklinami a 

propustným prostředí bude stavba ovlivňována spodní tlakovou vodou.  

 Vlastnost vody (vliv na sloţení betonu): silně uhličitě agresivní (do 40 mg.l-1) 

V průběhu výstavby bude potřeba odsávat tlakovou vodu a jako ochrana proti ní bude 

slouţit reflexní mPVC hydroizolace SILKAPLAN tl. 2mm 

 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

     Ochranná pásma se nacházejí nad místy stání automobilů, nad stavebními 

kontejnery (obytné buňky) a stávajícími dřevinami. Dále sdělovací kabel sousedních 

parcel 1m. Narušení pásem podzemního vedení vodovod 1,5m, kanalizace 1,5m NN 1m, 

plynovod STL 1m při realizace přípojek. Ochranná pásma se týkají i vzrostlé zeleně (viz. 

Příloha – výkres číslo 1 – situace stavby). Vzhledem k poţadavkům je třeba chránit 

kmeny obedněním, ke stísněným podmínkám není moţné provést oplocení 1,1m od 

kmene.   

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nejbliţší vodní tok vyskytující se v blízkosti pozemku je Harcovský potok, vzdálený 

cca 320m. Vzhledem k situaci stavby nedojde k ohroţení povodněmi.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Svojí funkčností stavba nikterak neovlivní okolní zástavbu. Během výstavby je 

předpokládán zvýšený hluk a prašnost, či znečištění komunikaci. Proti výše zvýšeným 

bude z ekologického hlediska učiněna ochranná opatření – viz samostatná kapitola – 

Ekologie.  

 

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

Bude provedena demolice stávajících základů předchozího objektu. Poţadavkem 

investora je nikterak neporušit ani nenarušit stabilitu vzrostlých mnoholetých stromů. Keře 

a křoviny jsou vykáceny z nutnosti pouţití těţké mechanizace při vjezdu na 
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pozemek/staveniště. Novou výsadbu zeleně při dokončovacích pracích pak řeší 

samostatná dokumentace.   

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Dokumentace neobsahuje ţádné poţadavky na zábory zemědělského půdního 

fondu. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Situačně se stavba nachází mezi dvěma komunikacemi. Připojení na stávající 

infrastrukturu proběhne v podobě příjezdových zpevněných ploch (viz situace stavby) na 

Komenského třídu a Tyršovu ulici. Pozemek poskytne i místa pro parkování z obou stran 

příjezdů. Ze západní strany budou moci vozidla najet do objektu i autoplošinu do niţších 

garáţí.  

Napojení (provedení přípojek) na IS bude provedeno z Komenského třídy.  

Šířky komunikací viz situace stavby.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

    Projekt nezahrnuje věcné, časové vazby ani podmiňující investice.  

Projekt řeší sedmi podlaţní dům určený pro bydlení. Kapacita parkovacího stání 

v 1PP a 1NP je 20 míst, v 1PP se také bude nacházet skladový prostor. V 1NP aţ 6NP se 

bude nacházet 23 bytových jednotek různých dispozic a velikostí s ohledem na potřeby 

nájemníků. Většina bytů bude disponovat balkony nebo uskakujícími terasami. Z 1NP je 

přístup přímo na terén z východní a západní části objektu, do ostatních podlaţí je moţné 

se dostat pomocí schodiště nebo výtahu.  

 

a) Urbanismus  

Novostavba bytového domu bude svým charakterem a architektonickým vzhledem 

(zemitě zbarvené lepení cihelných pásků, plochá střecha) z větší části zapadat do okolní 

vilové zástavby mezi komunikacemi Komenského a Tyršova. Objekt obdobného 
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charakteru se zde jiţ vyskytuje. Svojí výškou však okolní zástavbu bude převyšovat 

ustoupeným 6. podlaţím. V bezprostřední blízkosti stavby se vyskytuje park Zlatý lev 

patřící svojí rozlohou k těm větším v Liberci. Dále se zde vyskytuje budova vysoké školy 

Technické univerzity v Liberci (TUL) a domy určené k bývání. Stavba se nachází zhruba 5 

minut od centra, dostupnost je tedy nadmíru vyhovující.  

b) Architektonické řešení 

Projekt bytový dům řeší jako propojení dvou samostatných vilových domů 

společným prostorem - proskleným krčkem – kde se nachází schodiště a výtah. Do krčku 

je přístup hlavním vchodem z ulice Komenského a vedlejším z ulice Tyršova. Do 

garáţových prostor se bude vjíţdět z Komenského ulice a do podzemních prostor navíc 

pomocí navrţeného autovýtahu. Ustupující 4NP a 5NP vytváří terasovité prostory pro 

maximální vyuţití slunečního záření a zároveň nejen ustoupení, ale i okolní zeleň 

poskytuje patřičné soukromí samotných obyvatel. Materiálově jsou terasy řešeny 

palubami z dřevěného kompozitu.  

Projekt řeší bytový dům jako ţelezobetonový skelet – monolitické sloupy, částečně 

zdivo a stropy - a vyzděný systémem HELUZ, jak pro zdivo obvodové tak i vnitřní s AKU 

poţadavky. Zateplení je řešeno ETICS systémem a fasáda samotná kompromisně 

přistupuje k okolní zástavbě.  

Severní část domu v sousedství s Vilou Otto Goltze je tvořena cihelnými pásky a 

omítkou v ustupujících částech a vytváří tak společně pozitivní dojem plných pálených 

cihel zemitého zbarvení.  

Různé zbarvení, obměna reliéfu a materiálu podokenních ploch v jiţní části 

táhnoucí se do volného prostranství bude vytvářit specifický vzhled. Budou tvořeny velmi 

hladkou broušenou omítkou s nátěrem vytvářející matný metalický povrch. Kovové prvky 

a pouţití hliníkových profilů u oken a dveří svojí vícebarevností od stříbřité aţ po světle 

černou tak komplexně shrnují celistvost vzhledu budovy.  

Místa pro stání v okolí domu navazují svým charakterem zatravněných bloků na 

okolní vzrostlou zeleň a nenarušují tak celkový vzhled okolí a plynule splývají do okolní 

zástavby.  

 

Objekt je přístupný ze dvou směrů z Komenského a Tyršovi ulice. Dispozičně jsou 

jednotlivé byty řešeny obdobně, lišící se svojí rozlohou. Typický byt: chodba, šatna, WC, 

koupelna, 2x pokoj, obývací pokoj. Společné prostory zahrnují schodišťový prostor a 

výtah. Byty od 2NP disponují balkony a od 4NP terasami. 
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Dispozice v 1PP 

 11x místo pro parkování (garáţ) cca 333 m2 

23x bytový sklípek cca á 4,8 m2 

1x plynová kotelna 14,5 m2 

1x autoplošina 21,46 m2 

           Dispozice v 1NP 

9x místo pro parkování (garáţ) cca 285 m2 

Byt 1 88,55 m2 

 Byt 2 102,95 m2 

Dispozice v 2NP 

Byt 3 88,55 m2 

Byt 4 102,95 m2 

Byt 12 123,05 m2 

Byt 13 175,43 m2 

Dispozice v 3NP 

Byt 5 88,55 m2 

Byt 6 102,81 m2 

Byt 14 123,05 m2 

Byt 15 163,03 m2 

Dispozice v 4NP 

Byt 7 88,55 m2 

Byt 8 103,11 m2 

Byt 16 123,16 m2 

Byt 17 163,23 m2 

Dispozice v 5NP 

Byt 9 88,27 m2 

Byt 10 89,57 m2 

Byt 18 45,67 m2 

Byt 19 52,91 m2 

Byt 20 91,99 m2 

Dispozice v 6NP 

Byt 11 149,25 m2 

Byt 21 46,00 m2 

Byt 22 44,62 m2;; Byt 23 91,72 m2 
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Technologie výroby:       

 Objekt řešen tak, aby svým vzhledem a charakterem zapadal do okolní zástavby, 

viz urbanistické a architektonické řešení. Při výstavbě bude vyuţito suchého i mokrého 

procesu.  

 

Objekt je řešen jako bezbariérový. Přístup se nachází v místě hlavního vstupu 

v 1NP, převýšení všech komunikací nepřesahuje 20mm. Projekt řeší přístup pomocí 

plošiny ve sklonu 2% v minimální délce 1,5m. Zvonkový panel je umístěn ve výšce 1,2m a 

je přístupný i v místě oplocení. Tomu je uzpůsobena minimální šířka otvorů na 900mm 

s klikou ve výšce 1100mm, u vstupních dveří v 1NP bude umístěno madlo ve výšce 

900mm.  

Podlahy budou rovné a patřičně upraveny proti skluzu se součinitelem tření 

minimálně 0,6. Schodišťová ramena budou opatřena madly ve výšce 900mm, přesahující 

barevně označený první a poslední stupeň o 150mm. Všechna podlaţí jsou vertikálně 

přístupná pomocí výtahu k tomu uzpůsobenou šířkou dveří minimálně 900mm a šíří 

chodeb 1200mm, výšky vypínačů 1200mm od podlahy ve společných prostorách.  

Dvě vyhrazená stání v garáţovém prostoru jsou označena symbolem pro 

handicapované.   

Další obecně technické poţadavky na vzdálenosti a šířky jsou s poţadavky 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

 

Stavební činnost se řídí patřičnými nařízeními a ustanoveními: 

Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů  
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré osoby vstupující na staveniště budou obeznámeny s riziky a budou 

vybaveny ochrannými pomůckami a vestou.  

 

Stavební řešení  

Objekt bude částečně zaloţen na základových patkách a pasech a základové desce. 

Plně podsklepené 1 PP, chráněné hydroizolací proti působení tlakové vody tvoří 

ţelezobetonové stěny. Zbylá podlaţí budou řešena jako skelet sloupy variabilních 

rozměrů a monolitickou stěnou v místě ztuţení a výtahové šachty. Podlaţí budou 

vyzdívána po obvodu i vnitřně zdícím systémem HELUZ. Zastřešení se provede plochou 

střechou vysypanou kačírkem a zateplení bude realizováno systémem ETICS 

s následnou povrchovou úpravou podle architektonických poţadavků.   

 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ     

Zemní práce 

Stavební jáma se bude provádět na kótu -3,400m z níţ budou prováděny 

výkopové práce pro stavební rýhy pro pasy a patky. Výkopy budou prováděny svisle do 

1,5m, svahování se bude provádět v poměru 1:1 dle PD a pomocí záporového paţení 

vzhledem k výskytu spodní vody a ke stísněnosti prostoru. S ohledem na přítomnost 

spodní vody na kótě -2,500m je třeba po dobu provádění výkopových prací a provádění 

1PP čerpadlem odvádět vodu pryč z jámy. Vzhledem k tomuto faktu nelze zpětné zásypy 

provádět z nasákavých jílů, které ztrácejí pevnost i o 50% ze stavu optimálního (v zimě 

navíc můţe dojít k promrzání a neţádoucím účinkům na konstrukci). Zpětné zásypy 

budou provedeny ze ţulového písku a štěrku spolu sendvičově s hrubozrnným 

kamenivem. 

 

Základové konstrukce 

Zaloţení bude provedeno plošně na podkladní beton tl. 100mm, na základové 

desce zesílené o základové patky a pasy v místech sloupů a stěn. Návrh zaloţení vychází 

ze základových poměrů okolní zástavby, předpokládá se třída R4 ţulového masivu nebo 

štěrku G2. Přesnou klasifikaci určí geolog při přejímce základové spáry.  Normová 

pevnost základové spáry je od 500 do 800 kPa. Konstrukce bude tvořena betonem 
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C30/37-XA1 obedněná z KB bloků ztraceného bednění. Vzhledem k agresivitě spodní 

vody, prostředí klasifikováno jako XA1 (moţnost karbonatace betonu) bude třeba 

konstrukci chránit proti tlakové vodě hydroizolací. Základové pasy jsou šířky 1000 aţ 1200 

po obvodu, pod ztuţujícími konstrukcemi 1850mm a výšky 600 aţ 800mm. ŢB deska třídy 

C30/37-XA1 a vyztuţená KARI sítí s oky 100x100 má tloušťku 200mm.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Zatíţení je přenášeno od střechy ţelezobetonovým monolitickým skeletem tvořený 

stropními deskami, sloupy, ztuţujícími stěnami, výtahovou šachtou, suterénními stěnami 

variabilních rozměrů – tvar a šířka se mění podle specifického umístění v objektu 

vzhledem k fasádě a míře zatíţení. Stěny jsou navrţené z betonu C30/37-XA1 a jsou 

opatřen homogenní hydroizolací. Tloušťka stěn po obvodu je 250mm, vnitřní stěny 

200mm a 250mm. Důraz je kladen na detaily prostupů v suterénních stěnách z hlediska 

utěsnění (kontakt PE trubního vedení s mPVC hydroizolací), kdy je důleţité zabránit vniku 

vody do objektu po zpětném zásypu.  Sloupy jsou navrţeny z betonu C35/45-XC1, L-tvarů 

a obdélníkových tvarů – průřezy 250x400 aţ 250x975mm. Šířky sloupů dosahují 

maximální tloušťky 350mm. Výztuha sloupů v podobě armokošů je ohýbána a vázána 

přímo na stavbě. Stěny vnitřní i stěny výtahové šachty jsou z betonu C30/37-XC1 tloušťky 

200mm, které krom přenosu příčných sil mají i ztuţující vlastnosti v prostorové tuhosti 

objektu. Konstrukce jsou vyztuţeny ocelí B500 B (10505), s horním dolním krytím 25mm. 

Nosné ocelové konstrukce rámů jsou řady 37 třídy pevnost S235. Venkovní ocelové prvky 

budou ţárově pozinkovány a opatřeny nátěry proti korozi pro stupeň agresivity C3. 

Vyzdívky jsou provedeny ze systému HELUZ – pro vnitřní nosné zdivo pro vyhovění 

poţadavků na akustiku jsou navrţeny HELUZ AKU 11,5 tvarovky, oddělující jednotlivé 

prostory. V místě mezi výtahem a pobytovou místností je dvouvrstvá skladba stěny (ŢB 

stěna tl.250mm, ISOVER AKU 50mm a 11,5P15tl.115mm). Tvarovky HELUZ 14 kontakt 

pobytová místnost – jádro. HELUZ 8 s ISOVER AKU 50mm s ŢB stěnou 250mm.  

 

Vodorovné konstrukce 

Veškeré vodorovné prvky – stropní bezhlavicové desky, podesty a balkony jsou 

tvořeny ze ţelezobetonu C30/37-XC1 dle PD zesílených o překlady, nadvlaky a průvlaky. 

Rozměrově mají desky tloušťku 250mm a výztuha je uvaţována ocel B500 B (10505) 

s horním dolním krytím 25mm. V místech vykonzolování balkonů mezi stropní deskou 

bude provedeno osazení tepelněizolačních prvků Isokorbů, kvůli přerušení neţádoucích 
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tepelných mostů a předejití vzniku plísní a kondenzace vody. Přenos sil nad stavebními 

otvory zajištují překlady částečně ŢB nebo keramické dle PD. 

 

Schodišťové konstrukce 

Schodiště je tvořeno částečně mokrým a částečně suchým procesem. Podesty a 

mezipodesty budou vybedněny a vylévány jako monolitická konstrukce společně se 

stropem s konstrukčními detaily ozubů, do kterých budou osazovány prefabrikované dílce 

ramen doplněné o HALFEN HTF a HTPL prvky pro utlumení kročejového hluku schodišť. 

Schodišťové rameno v suterénu je jako jediné tvořeno jako monolitické.  Podesty jsou 

ukládány na vnitřní stěnu a sloup v rozměru 560mm. Všechny konstrukce jsou tvořeny 

beton třídy C30/37-XC1.  

 

Bednění 

Bednění bude pouţito systémové PERI se schopností udrţet tlak čerstvého betonu 

s minimalizací výtoku cementového mléka skrz spáry. Poţadavky na bednění je zejména 

prostorová tuhost a stabilita – výsledná konstrukce kopíruje tvar formy bednění, to 

zahrnuje kromě statických účinků i ty dynamické v případě vibrování betonové směsi. 

Plán příprav zahrnuje výkres stavby bednění pro celý projekt, jenţ je důleţitý z hlediska 

objednávek a pronájmu bednění. Nosné vyztuţení je ocelové s dřevěnými deskami, 

dřevěnými nosníky, a ocelovými stojkami.  

 

Autoplošina  

Netradiční vjezd do garáţového prostoru je zde řešen automobilovou zdvihací 

plošinou. Zařízení je tvořeno hydraulickým agregátem společně s rozvaděčem a 

ovládáním autoplošiny a rolovacích vrat. Strojovna se nachází u spodní stanice. Plošina je 

tvořena z hliníkového plechu profilovaná tak aby bránila kluzu. Strany jsou chráněny 

zábradlím s hliníkovou výplní a doplněna o světelnou závoru. Plošina s rychlostí zdvihu 

cca 0,15m/s má minimální nosnost 3500kg, příkon plošiny je 10kW. Rozměry šachty pro 

moţnost pohybu plošiny je 3700x5800mm.  

 

Výtahová šachta  

V objektu bude výtah osobního typu MARO 630 G s lanovým pohonem. Nosnost 

výtahu je 630kg (cca 8 osob) s rychlost 1m/s. Strojovna je umístěna ve výtahové šachtě 

vedle šachetních dveří. V horní stanici je skříň servisního ovládání z nerezu K240, která 
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nemá poţární odolnost. Příkon výtahu je 3,8 kW. Provedení výtahu je v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb, a dále dle normy ČSN 27 4014, ČSN-EN 81. Rozměr 

ţelezobetonové šachty 1650x1750mm. Dojezd výtahu pod 1PP je 1370mm a nad 6NP je 

2980mm. Kabina samotná má rozměry 1100x1400x2150mm s vestavěnou LED bodovou 

technologií a obkladem z vysokotlakého laminátu. Šachetních dveře automaticky 

teleskopické WITTUR HYDRA o světlém rozměru 900x2100mm navrţeny z broušeného 

nerezu K240 s tlumící vloţkou.  

 

Zateplovací systém 

Obvodové pláště skeletu a vyzdívek jsou tvořeny systémem ETICS v různých 

variantách (tepelné izolanty, úpravy povrchů) certifikované podle ETAG 004 kvalitativní 

třídy A. Systém je prováděn v souladu s ČSN 732902, která určuje poţadavky pro 

navrhování a pouţití mechanického upevňování vnějších tepelněizolačních kompozitních 

systémů, a ČSN 730540-2 tepelná ochrana budov část 2: – poţadavky. Z hlediska 

poţární ochrany jsou v konstrukci minerální vlna a šedý polystyren s 30mm minerální vlny 

na povrchu – ISOVER TWINNER. Ale i další typy podle místa umístění: EPS F100 

tl.160mm, EPS GreyWall/styrotherm plus F100 tl.120mm, ISOVER NF 333, tl.160mm. 

Systém je navrţen s ohledem na místo stavby v Liberci, tedy teplotu -14,86°C. Izolant 

bude kotven do vyzdívek HELUZ AKU 24.  Tenkovrstvé skelnými vlákny vyztuţené omítky 

budou chemicky upraveny proti plísním a houbám. Z hlediska poţadavku stálobarevnosti 

jsou omítky opatřeny nátěrem s nanostrukturou povrchu. Konkrétní skladbu konstrukce 

řeší PD. 

 

Střešní konstrukce 

Střecha na úrovní ţelezobetonové desky +17,858m je řešena jako plochá. Je 

tvořena hydroizolační vrstvu z mPVC SIKAPLAN 18G tl.2mm. kotvena je mechanicky 

kotvami s přerušeným tepelným mostem (PTM). Součástí systému je oddělovací, 

ochranná filtrační sklo-textilní vlies tkanina, separující EPS a asfaltové izolace 

(parozábrana ELASTEK 40 Special) a upravující poţární vlastnosti. Součástí pláště je i 

záchytný systém kotvený do ţelezobetonové desky.  Sloţení teras je obdobné. Konkrétní 

skladbu konstrukce řeší PD. 
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Mechanická odolnost a stabilita:  

Statiku objektu řeší samostatná dokumentace. Statickým výpočet prokazuje, 

ţe navrţení stavby jak v průběhu výstavby, tak v průběhu uţívání při působení 

zatíţení a uţívání nenastane: 

a) Ztráta stability vedoucí k zřícení stavby či její část  

b) Vyšší nepřípustný stupeň přetvoření  

c) poškození částí stavby popřípadě technických zařízení či instalovaného 

vybavení v důsledku vyššího stupně přetvoření nosné konstrukce 

 

Projekt z technicko technologického hlediska zahrnuje VZT, ÚT, výtah a 

autoplošinu. Blíţe řeší samostatná dokumentace.  

 

PB řešení se řídí nařízením vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

poţární ochrany staveb, a 268/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška o technických 

podmínkách poţární ochrany. Blíţe řeší poţární zpráva. Poţární odolnost bude zajištěna 

minimálními rozměry prvků a krytím výztuţe dle normy EC2 – tím je stanovena odolnost u 

desek na REI 45 a sloupy R 45 – vyšší odolnosti se dosáhne zvětšením krytí nebo 

rozměry konstrukce dle poţadavku.  

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Objekt posuzován v souladu s ČSN EN 730540-2 : 2011 + Z1:2013 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Dle PD: 

Obvodová stěna z keramického zdiva: U=0,197W/m2K  

Obvodová stěna z ţb.: U=0,197W/m2K  

Střecha s kačírkem: U=0,22W/m2K  

Terasa s dlaţbou: U=0,22W/m2K 

Podlaha na zemině: U=0,2W/m2K 

Podlaha nad suterénem: U=0,287W/m2K 

Prosklená fasáda = 1,25W/m2K 
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Hliníková okna/balkonové dveře: U=1,55/m2K 

Hliníkové dveře: U=2,3W/m2K 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Projekt neobsahuje vyuţití alternativních zdrojů energie. 

 

Větrání – projekt řeší odvětrávání uměle mechanicky pomocí VZT jednotky 

v samostatné dokumentaci. Dále je odvětrávání zajištěno přirozeně okny.  

Vytápění – zdrojem vytápění jsou plynové kotle, vytápění pomocí rozvodů do 

otopných těles.  

Likvidace komunálního odpadu – odpad bude tříděn a skladován do kontejnerů 

přidruţených samotnému objektu. S odpady bude nakládáno dle příslušně ČSN.  

Likvidace dešťových a splaškových vod – odvod vody je zajištěn nově 

vybudovanou jednotnou kanalizací s retenční nádrţí a s napojením na obecní kanalizaci.  

Stavební odpad – odpad ze stavby musí být tříděn dle 381/2001 Sb. a zajišťován 

do odpadního kontejneru a odváţeny na skládku popřípadě likvidací odpadu se řídit dle 

normy nakládání s odpady. Přepravní prostředek musí být uzavřen nebo opatřen krytím 

proti úniku odpadu mimo stavbu.   

Vliv stavby na okolí – V průběhu výstavby je předpokládána zvýšena hlučnost a 

prašnost. Ekologickou stránkou odbourání neţádoucích problémů se zabývá samostatná 

kapitola, tak aby byla v rámci hygienických limitů. Stavba pak svým charakterem nijak 

nebude narušovat okolní zástavbu. Obyvatelé se budou řídit a chovat podle všeobecných 

společenských a etických zásad a dodrţovat hlukové limity 40/30dB den/noc (zákaz 

rušení nočního klidu,…).  

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Firma Radium spol. s.r.o provedla měření radonové aktivity. Naměřená objemová 

aktivita radonu (stanovení radonového indexu) jako vysoká (40,0kBq.m-3). Je nutné 

navrhnout opatření proti pronikání radonu do podloţí. Místnosti v 1PP nejsou pobytové. 

Jako opatření je navrţena povlaková souvislá hydroizolace, časté odvětrávání prostor a 

těsná konstrukce stropu tl.250mm nad 1PP pod pobytovými místnostmi. Otvory – okna a 
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dveře budou plynotěsné. Navrţená hydroizolace z mPVC tl.2,0mm (referenční folie 

SIKAPLAN): 

 

 

…objemová aktivita radonu v kontaktním podloţí 

N …Přirozeným odtahem je třeba zajistit průměrnou výměnu vzduchu minimálně 0,2 

násobek za hodinu.  

Aj …Součet svislých kontaktních ploch (Ap=173,6m2 As=129,4m2) 

V …Objem uvaţovaného prostoru 

E …rychlost plošné exhalace radonu (=5,50Bq.m2hod) 

  =18,82 Bq.m-3 < Csh=20,0 Bq.m-3 

 

Izolace bude provedena s plynotěsností u všech prostupů (inţenýrské sítě – plášťové 

trubky). Izolace bude pokládána mechanicky, díly mezi s sebou svařovány (1. Kategorie 

těsnosti) a chráněny geotextilií 300g/m2 ve dvou vrstvách.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Objekt je uzemněn pomocí zemnících pásků na nulový potenciál. Projektem jsou 

bludné proudy minimalizovány.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 V oblasti se nevyskytuje vlivem instalace, provozu či technologie k seizmicitické 

aktivitě. 

d) Ochrana před hlukem 

 Ochrana před hlukem je šetřena dodrţováním hlukových limit. Mezi pobytovými 

místnostmi je výplňové zdivo ze systému HELUZ AKU s poţadavky na akustiku. 

Schodišťové konstrukce – ramena a podesty budou opatřeny prvky HALFEN HTF a 

HTPL. Před vnějším prostorem a naopak je ochrana řešena obvodovým pláštěm a výplní 

otvorů.  

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se situačně nevyskytuje v povodňové oblasti. Je pouze v kontaktu 

s podzemní vodou, coţ je řešeno souvislou povlakovou hydroizolací SIKAPLAN tl.2mm 

viz protiradonové opatření.  

 

 

 

C OAR  

 

C OAR  

 

C OAR =
suma E𝑗 ∗ 𝐴𝑗 

n ∗ V
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a) Napojení je moţné na stávající IS technickou infrastrukturu z komunikace Komenského 

třídy.  

b)  Kanalizační přípojka DN125 – 234m 

Vodovodní přípojka DN63 – 59,19m 

Přípojka elektro – 203,185m 

Plynová přípojka DN50 – 51,94m 

Telefonní přípojka 53,2m 

  

a) Popis dopravního řešení 

Objekt v době výstavby neomezí dopravní provoz. Objekt se napojuje na dvě 

přilehlé komunikace Komenského a Tyršova. V obou ulicích je obousměrný provoz 

s povolenou rychlostí maximálně 50km/h. Na Komenského třídě se vyskytuje Technická 

univerzita města Liberce, kde je zvýšená koncentrace návštěvníku objektu, je třeba brát 

zvýšenou pozornost na chodce přebíhající komunikaci. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Hlavní příjezdová cesta bude ze strany Komenského třídy, kudy se dát dostat 

vozidly do garáţového prostoru objektu. Na pozemku se budou vyskytovat i místa pro 

automobilová stání. Šířka komunikace je 5m. Napojení bude provedeno i z jiţní strany 

z ulice Tyršova, kde bude moţné další automobilové stání, z této strany je přístup do 

objektu pouze pěší.  

c) Doprava v klidu 

Pro venkovní parkování je určeno 29 míst z toho 3 pro osoby zdravotně tělesně 

omezené osoby. Vyskytují se přímo na pozemku stavby ze severozápadní i jihovýchodní 

strany přilehlých komunikací.  

 

Na pozemku se vyskytuje značné mnoţství vzrostlých dřevin, které je třeba chránit 

– například obedněním. Drobná náletová zeleň a křoviny budou vykáceny kvůli vjezdu 

techniky. Je vypracován projekt zpětné výsadby při dokončovacích pracích pro oţivení 

budoucí zeleně. Skrývka ornice bude částečně skladována na pozemku pro zpětné 

zasypávání jam a finální úpravy povrchu. Vzhledem k situaci stavby bude značná část 
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zeminy dováţena na vlastní náklady. Přebytečná ornice bude na vlastní náklady 

odváţena mimo stavbu na místo určené orgány pro ochranu půdního fondu.  

 

a) Vliv na životní prostředí 

V době výstavby nesmí dojít ke kontaminaci spodní vody výtoky paliva a olejů 

z mechanizace (řeší ekologická zpráva) – platí to i v době uţívání stavby. Jinak svým 

charakterem nemá vliv na ţivotní prostředí.  Se vzniklými odpady se bude nakládat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., 

katalog odpadů.  

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Řešené Objekt nebude mít nepříznivý vliv na přírodu a krajinu. Území nespadá 

pod chráněnou oblast, v okolí se nenachází ţádné chráněné dřeviny, památné stromy 

apod. 

c) Vliv na soustavu chráněných území 

Stavba se nevyskytuje v chráněném území. Vzrostlé dřeviny budou ochráněny. 

Stavba nezasahuje do ekosystému, neohroţuje ţivočichy ani rostliny.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nenese riziko negativního vlivu na ŢP, a dle zákona 100/2001 Sb. Zákon o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů nemusí 

předcházet posouzení stanovisek EIA před stavebním povolením. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

V místech inţenýrských sítí jsou navrţena ochranná a bezpečnostní pásma dle 

normových hodnot. Ochranná pásma se nacházejí nad místy stání automobilů, nad 

stavebními kontejnery (obytné buňky) a stávajícími dřevinami. Dále sdělovací kabel 

sousedních parcel 1m. Narušení pásem podzemního vedení vodovod 1,5m, kanalizace 

1,5m NN 1m, plynovod STL 1m při realizace přípojek. 

 

Ochrana obyvatelstva je řešena samotným plánováním a konstrukčním systémem 

stavby, poţadavky na poţární bezpečnost, poţadavky na akustiku, poţadavky na 

prašnost a hlučnost. Samostatný objekt je oplocen, opatřen bránami šíře 4m a dodatečně 

chráněn kamerovým systémem. 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba a spotřeba hmot závisí na organizaci, druhu a intenzi prováděných prací. 

Zařízení staveniště se bude nacházet na pozemku investora a nebude třeba vynakládat 

náklady na pronájem ploch. Pro vlastní potřebu staveniště budou dotaţeny přípojky vody 

a elektřiny (DN a příkon viz technická zpráva zařízení staveniště pro jednotlivé etapy) a 

odpadní splašková kanalizace od sociálního kontejneru. Mezi další náklady patří zpevnění 

ploch, oplocení staveniště, zaloţení zdvihacího mechanismu a skladovací plochy.   

b) Odvodnění staveniště 

Pří výkopových pracích bude zároveň budován drenáţní systém a odvodnění 

dešťové (+splaškové) vody kanalizačním potrubím do retenční nádrţe a odváděna na 

městský kanalizační systém. V době výstavby 1PP aţ po stropní konstrukci je třeba navíc 

odsávat čerpadlem tlakovou vodu. Odvod splaškové vody ze sociálního zařízení bude 

zajištěn dočasnou areálovou přípojkou odpadní kanalizace.    

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení se bude provádět při výkopových pracích při realizaci přípojek pro objekt 

z ulice Komenského třídy. Na vlastní přípojky stavby budou provedeny dočasné areálové 

přípojky vody, elektřiny a kanalizace pro účely výstavby. Provede se demolice starého 

oplocení, pro zjednodušení prací. Hranice bude dočasně po dobu výstavby nahrazeno 

mobilním oplocením zařízení staveniště. Při dokončovacích pracích bude vystavěno nové 

oplocení. Napojení se provede na stávající odpadní kanalizace BE300, vodovod LT100, 

VO v parkovacím pásu, kabelová přípojka NN spolu s novou trafostanicí.   

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V době výstavby nesmí dojít ke kontaminaci spodní vody výtoky paliva a olejů 

z mechanizace (řeší ekologická zpráva) – platí to i v době uţívání stavby. Je 

předpokládána zvýšena hlučnost a prašnost. Ekologickou stránkou odbourání 

neţádoucích problémů se zabývá samostatná kapitola, tak aby byla v rámci hygienických 

limitů. Jinak svým charakterem nemá vliv na ţivotní prostředí. Se vzniklými odpady se 

bude nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 

381/2001 Sb., katalog odpadů.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin 
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Hranice s ostatními pozemky jsou zároveň hranicemi staveniště doplněné o 

sbíjené OSB desky. Volná hranice s komunikací bude doplněna o mobilní oplocení výšky 

2,0m. Při probíhajících demoličních prací starého oplocení a základů předchozí objektu 

bude minimalizována prašnost foliemi a zvlhčováním. Vzrostlé dřeviny budou obedněny a 

při výkopových pracích bude brán ohled na kořenový systém. Příjezdová cesta 

z komunikace Tyršova bude dočasně doplněna o ţelezobetonové panely pro vjezd těţké 

techniky a zároveň slouţící jako skladovací pevná odvodněná plocha.  

f) Maximální zábory staveniště 

Úpravy budou probíhat na pozemku investora (čísla parcel: 945/5, 945/6, 946/2, 

950/1, 950/4, 951/2). Dočasné zábory pro připojení IS sítí na pozemcích města čísla 

parcel: 5788/19, 5790 5799. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Předpokládá se vznik stavebního a balícího odpadu. Na staveništi bude odpad 

tříděn a odkládán do přistavěných odpadních kontejnerů. Nakládání s odpady bude dle 

zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zároveň 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s opady. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Sejmutí ornice – 133,61m3 

Nakypřený výkopek stavební jámy a rýh - 832,73m3 

Zpětné zásypy – 832,5m3 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci ochrany ţivotního prostředí bude tříděn odpad vzniklý na stavbě. 

Poţadována je minimalizace prašnosti, technika musí být před odjezdem ze staveniště 

čištěna vysokotlakými nádobami. Nátěry budou podloţeny vaničkami, aby nedošlo 

k neţádoucímu úniku do konstrukcí nebo zeminy. Bude zabráněno úniku olejů a 

Kód Název Kategorie Naloţení s odpadem

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku O Skládka

13 01 Odpadní hydraulické oleje N regenerace/spalování

13 02 Odpadní motové, převodové a mazací oleje N regenerace/spalování

13 05 Odpady odlučovačů oleje N regenerace/spalování

13 07 Odpady kapalných paliv N regenerace/spalování

15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 

dopadu)
O Skládka

15 02 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochr.oděv O Skládka

17 01 01 Beton O Recyklace

17 02 01 Dřevo O Recyklace

17 02 02 Sklo O Skládka

17 02 03 Plasty O Skládka

17 04 05 Ţelezo a ocel O Sběrna

17 06 04 Izolační materiály O Skládka

20 Komunální odpad včetně sloţek z odděleného sběru - -
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pohonných hmot do zeminy, aby nedošlo ke kontaminaci spodní vody. Výstavba 

negativně nebude ovlivňovat ţivotní prostředí. Vůči okolní zástavbě vlivem mechanizace 

bude potřeba dodrţovat limity nepříznivého hluku.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. Května 

2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. Prosince 2006; O bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo 

poškození zdraví, při jejichţ provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

ČSN 73 0802 (730802) Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) Poţární bezpečnost staveb - Poţární odolnost 

stavebních konstrukcí 

Nařízení vlády 362/2005 ze dne 17. Srpna 2005; O bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

Nařízení vlády 378/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky 

na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické poţadavky na osobní ochranné prostředky 

Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády 11/2002 Sb. Stanovující vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů- Zákon  201/2012 Sb. – O ochraně ovzduší 
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Zákon 114/1992 Sb. – O ochraně přírody a krajiny 

Zákon 17/1992 Sb. – O ţivotním prostředí 

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Zákon 133/1985 Sb. O poţární ochraně 

 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP 

- Podle rozsahu prací bude na stavbě více neţ jeden dodavatel. Dle zákona § 14 bude 

určen koordinátor zadavatelem stavby. 

- Předpokládaná doba výstavby je delší neţ 30 dní, současně se na stavbě bude 

vyskytovat více jak 20 fyzických osob. Je třeba vytvořit plán BOZP dle nařízení 591/2006 

přílohy č. 5: 

a) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10 m. 

b) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. 

c) Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Okolní zástavba nebude dotčena, na staveniště mají přistup pouze školené osoby 

a osoby provádějící stavební práce. Bezbariérové uţívání bude řešeno aţ při výstavbě 

samotného objektu. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Doprava na komunikacích přilehlých stavbě není omezena. Ojedinělé situace 

mohou nastat při dodávkách betonu. Přes svůj charakter a osobní prohlídce nebude 

potřeba ţádat o povolení pro speciální vyuţívání komunikace. O probíhajících pracích 

bude informovat dočasná dopravní značení.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Zařízení staveniště je zajištěno proti vniku cizích osob. Pohyb a komunikace na 

staveništi je v souladu s ochranou zdraví při práci. Se staveništěm budou na začátku proti 

podpisu seznámeni všichni pracovníci. Jeřáb svým ramenem zasahuje nad pozemky 

okolních staveb. Je zakázána jakákoliv manipulace s břemeny nad místy stání pro 

automobily, okolní zástavbou ale i pozemky samotnými. Oblasti jsou graficky znázorněny 
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ve výkresu zařízení staveniště. Jedná se o samostatný objekt a novostavbu, nejde tedy o 

provádění stavby za provozu stávajících SO. Opatření proti nepříznivým klimatickým 

vlivům je v závislosti na danou technologickou etapu rozepsána v příslušném 

technologickém předpisu.  

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

a) Přípravné práce 

Zahájení stavby: Listopad 2016 

b) Předání staveniště  

Průzkum terénu, vytýčení a bourací práce: Listopad 2016 

Zemní práce, odvodnění stavební jámy: Leden 2017 

c) Přípojky inţenýrských sítí, zpětné zásypy: Únor 2017 

d) Spodní hrubá stavba, izolace spodní stavby, zpětné zásypy: Leden 2017 

e) Horní hrubá stavba + střecha:  Září 2017 

f) Zateplovací systém + vnější úpravy:  Říjen 2017 

g) Vnitřní kompletace: Říjen 2017 

g) Dokončovací práce: Říjen 2017 

Ukončení a předání stavby: Listopad 2017 

 

Konkrétní časový plán výstavby je závazně dán časovým harmonogramem stavby. 
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Vstupními daty pro vypracování podrobného poloţkového rozpočtu je seznámení 

se s PD a vlastní výkaz výměr. Rozpočet byl vypracován pomocí software BUILDpower S. 

Je obsaţen v příloze B1 – Poloţkový rozpočet.   
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Podrobný časový plán byl vypracován pomocí software Microsoft Project. 

Harmonogram počíná zřízením staveniště od 1. 11. 2016 a končí k 11. 10. 2017 úklidem, 

likvidací ZS a předáním stavby. Výpočet doby byl stanoven pomocí normohodin vyňatých 

z databáze RTS násobený objemem prací, podělený počtem optimálního počtu 

pracovníků. Harmonogram je obsaţen v příloze B2 – Harmonogram výstavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



48 
 
 
 

a) Název stavby: 

Bytový dům Komenského 

b) Místo stavby: 

ulice Komenského třída, obec Liberec  

Číslo parcely: 945/6; Směrovací číslo 460 05 

 c) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro provedení stavby „Bytový dům Komenského“ 

 

Stavebník LIF a.s., ulice Jablonecká 7, č.p. 22, 460 01 obec Liberec 5, 

 

Projektant: Sial architekti a inţenýři spol. s.r.o. Liberec, 

Vedoucí projektu: Ing. František Bielik, Ing. Arch I. Sádlová; ulice U Besedy 8/414, obec 

Liberec 3; Směrovací číslo 460 01 

 

Zhotovitel zprávy: Bc. Jakub Plachý; ulice Krokova 333/22; Liberec 7; 

Směrovací číslo: 460 07; Telefon: 725 852 283; e-mail: jakub.plachy@volny.cz 

 

Objekt je lokalizován v obci Liberec, městské části Kristiánov. Zastavěné je území 

mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Do řešené oblasti spadají parcely 945/5, 950/4, 

946/2 – na kterých budou prováděny napojení na inţenýrské sítě, sadové úpravy a 

vybudování komunikací. A parcela č.  945/6 – na které bude samostatný objekt. 

Nadmořská výška je v rozmezí mezi 382,8 – 385,2 m.n.m. Zájmové území má výměru 

2540 m2.   

Projekt řeší sedmi podlaţní dům určený pro bydlení. Kapacita parkovacího stání 

v 1PP a 1NP je 20 míst, v 1PP se také bude nacházet skladový prostor. V 1NP aţ 6NP se 

bude nacházet 23 bytových jednotek různých dispozic a velikostí s ohledem na potřeby 
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nájemníků. Většina bytů bude disponovat balkony nebo uskakujícími terasami. Z 1NP je 

přístup přímo na terén z východní a západní části objektu, do ostatních podlaţí je moţné 

se dostat pomocí schodiště nebo výtahu. Z konstrukčního hlediska se jedná o 

ţelezobetonový monolitický skelet s vyzdívkami obvodových konstrukcí a vnitřních 

nosných konstrukcí. Střešní plášť tvoří plochá nepochůzná střecha (mimo údrţbu).   

  

 

Pozemek byl jiţ dříve vyuţit jako stavební parcela. Při projektové přípravě 

proběhla osobní prohlídka terénu, která ukázala, ţe prostor pro výstavbu se jeví jako 

značně stísněný okolní zástavbou, omezený vzrostlou zelení a křovinami. Pozemek je 

téměř rovinný. Zeleň bude muset být chráněna po celou dobu výstavby. Parcela se pne 

od jedné komunikace k druhé a objekt samotný bude infrastrukturně napojen na oboje 

zmíněné cesty, z nichţ na Komenského třídu budou provedeny přípojky staveništního 

areálu i samotného objektu. Při průzkumu byly objeveny staré základy, k jejichţ demolici 

bude muset dojít před výkopovými pracemi. Jako značná komplikace se jeví základové 

poměry s přítomností spodní tlakové vody. Na základě hydrogeologického průzkumu bude 

třeba při provádění stavebních prací odvádět vodu pryč ze stavební jámy. Před započetím 

prací bude provedeno minimální oplocení (specifikace viz níţe) a výstavby zázemí pro 

pracovníky spolu se skladovacími plochami, v průběhu stavby budou pro skladování 

značně vyuţito i vlastní zastavěné plochy objektem. Pozemek bude tak prakticky vyuţit 

celou svojí staveništní plochou a objektem samotným.   

Objekty zařízení staveniště se částečně liší v závislosti na etapě. V rámci řešení 

tak vzniká fáze 1 – spodní stavba a fáze 2 – horní hrubá stavba (1PP + skelet). Technická 

zpráva koresponduje s výkresy zařízení staveniště pro obě fáze. Text se vţdy věnuje 

oběma variantám, které se v zásadě příliš neliší. 

 

Plochy jsou zpevněné posypem 0-32mm frakce – štěrkopískem v souladu s ČSN 

EN 13242, v podstatě se jedná o loţe pro budoucí parkovací místa a komunikace. 

V situaci ZS jsou pak patrná místa, kde se vyuţije podklad z recyklátu pod mechanizaci a 

skladové plochy. 
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Staveniště je díky své poloze jiţ ohraničeno oplocením stávající zástavby. Při 

průzkumu a prohlídky staveniště se v místech kde je to nezbytně potřeba provede mobilní 

oplocení ve výšce 2,0m s oky. V místě příjezdu budou uzamykatelné mobilní brány 

z trapézových plechů výšky 2,0m. Zajistí se tak bezpečnost vlastní, ochrana materiálu, a 

zamezí se přístupu nepovolaných osob. Plot je zasazen do betonových podstavců, brány 

disponují kolečkem. 

  Na vstupu bude informativní tabule o provádění stavby a její povolení a 

výstraţné cedule se zákazem vstupu, mimo vstupu i na oplocení kde je moţný přístup 

z vnějšího prostoru. Rozměry komunikací viz příloha ZS.  

 

Tab. 1 – Parametry trapézového mobilního oplocení 

 

Tab. 2 – Parametry mobilního oplocení s oky 

 

  

Obr. 1 – Mobilní oplocení trapézové a s oky 

Zdroj:http://files.stavebniploty.cz/200000180-ac3cdad33c/FlexPloty_Plnou-

patky2_%2072DPI.jpg; 

Popis Parametry

Způsob zinkování: Zinkováno před svařením

Délka 2355mm

Výška 2000mm

Hmotnost 26,1 kg

Síla drátu výplně Trapézový plech 0,5mm

Vertikální trubka prům. 40 mm

Popis Parametry

Povrchová úprava Pozinkováno

Balení Ks

Velikost oka (mm) 100x300

Průměr drátu svislý/vodorovný (mm) 3,5/4,0

Šířka/výška mobilního panelu (mm) 3500/2000
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Platí pro fázi 1. Projekt řeší bednění základových pasů vyzdívkou z kusového 

zdiva, tento postup jednak minimalizuje kubaturu výkopů a technologicky usnadní práci 

s izolací.  Bude zřízena přechodná skladovací plocha před jednotlivým 

rozváţením/roznášením do místa uloţení. Plochu tvoří zhutněný šterkopískový posyp, je 

spádováním odvodněna. Součástí dodávky zdiva jsou palety, na kterých se bude zdivo 

skladovat, proti klimatickým vlivům je chráněno fólií.  Jedna paleta má rozměry 1,2 x 

0,8m, objem dodávek činí 13 palet. Jako skladovací plocha plocha je určen volný prostor 

z ulice Tyršova. Dodávka materiálu je zajištěna vozidly AVIA D120 a na plochu je 

samostatně uloţena pomocí hydraulické ruky. Horizontální dopravu po staveništi dále 

zajišťuje mobilní jeřáb, který pomáhá roznášet palety s KB bloky do míst, kde se budou 

bednit základy.   

 

   

Platí pro fázi 1 i 2. Plocha určena ke skladování výztuţe bude odvodněna 

spádováním. Pruty i kari sítě se budou podkládat dřevěnými hranoly v závislosti tak, aby 

se výztuţ neprohýbala a nedocházelo k deformaci. Dodávky výztuţe se stanoví 3-5dní 

předem a zároveň tak, aby neleţela dlouho ladem na skladě, a nedocházelo tak vlivem 

klimatických podmínek ke korozi a znehodnocení výztuţe. Preventivně bude přikrývána 

zatíţenou plachtou nebo pevnými foliemi. Jednotná délka svazků prutů je 7m, rozměry sítí 

2,0x3,0m, na tomto základě jsou navrţeny rozměry plochy 8,0x5,0m. Dodávka materiálu 

je zajištěna vozidly AVIA D120 a na plochu je samostatně uloţena pomocí hydraulické 

ruky. Horizontální dopravu po staveništi dále zajišťuje mobilní jeřáb (ve fázi 2 věţový 

jeřáb).  

 

Obr. 2 – Rozměry skladovací plochy 

Zdroj: Vlastní 
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Platí pro fázi 2. Plocha určena ke skladování panelů bude odvodněna 

spádováním. Skladování na palety a příloţky jsou určeny výrobcem a jsou součástí 

dodávky. Výrobce stanovuje i palety pro menší spojovací prvky, zámky, závory, kotvy, 

dorovnávací prvky. Palety se budou přikrývat plachtou, aby nedošlo k znehodnocení 

bednění vlivem klimatických podmínek. Dodávka materiálu je zajištěna vozidly AVIA D120 

a na plochu je samostatně uloţena pomocí hydraulické ruky. Horizontální dopravu po 

staveništi dále zajišťuje věţový jeřáb. [29] 

 

Obr. 3 – Skladovací ocelové palety  

Zdroj: http://www.peri.sk/files/jpg1/peri_transport_15.jpg, 

http://www.peri.sk/files/jpg1/peri_transport_25.jpg 

 

Obr. 4 – Skladování QUATRO panelů pro svislé konstrukce 

Zdroj: https://www.peri.se/dam/jcr:e5d9f88f-f239-4efc-9d1b-05ea0b8ce77e/quattro-

pelarform-broschyr.pdf 

Systémové bednění MULTIFLEX bednění a příslušenství (Multiprop, stabilizátory, 

dorovnávací panely, ukončovací čela, primární a sekundární GT 24 nosníky, překliţkové 

bednící desky) se bude skladovat do palet s rozměry: 
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- 800x600xA – A rozměr je délka nosníku, 16ks / paleta 

- 800x600xB – delší rozměr je délka stojky, 25ks / paleta 

- 600x600x2500 – delší rozměr je délka překliţky 

 Maximální povolená výška skladování je 1,8m, tedy maximálně 3 palety na sebe. 

V případě skladování stěnových dílců Trio, skládat na dřevěný podklad, při zmenšujícím 

rozměru stavět na sebe od největšího po nejmenší, aby nedošlo k sesuvu, skladovat 

maximálně do výšky 1,8m (15ks) a takovým způsobem, aby nedocházelo k vzájemné 

deformaci rámů a poškození překliţek. V případě skladování v ploše objektu je zakázáno 

stohovat rámy v blízkosti hrany s nebezpečím moţnosti pádu. Všechny palety jsou řádně 

označeny pro lepší orientaci při pouţití dílců.  

Dle hmg před bedněním následujícího podlaţí lze částečně odbednit strop pod 

ním a pouţít tak stejné bednící dílce) – prakticky tak vodorovné bednění je vodorovné 

bednění pouţito na stavbě. Zbylé dílce se skladují v prostoru stavby a na přechodné 

skladovací ploše fungující jako rezerva i jako plocha pro čistění. Výrazné změny jsou 

pouze mezi 1PP a 1NP. Přebývající bednící dílce budou odvezeny. Počet palet: 

 

Navrhuje se plocha pro 1/3 prostoru 

celkového mnoţství. Po přejímce 

bednění se bude hned dopravovat 

jeřábem do konstrukcí pro vlastní 

pouţití, aby nezavazelo pro další 

dodávku. Plocha pak bude slouţit 

pouze pro čištění, veškeré bednění 

bude na stavbě. Vodorovné bednění 

svojí plochou převaţuje bednění svislé, 

proto je plocha povaţována za 

dostačující. Navrţená plocha: 

8 palet o průměrném půdorysném 

rozměru na výšená o 50% 

manipulačního prostoru mezi paletami 

0,8x3,0*8*1,5=28,8m2, navrţena je 

plocha 5,0x6,5m=32,5m2.  

 

 

 

Skladování 1PP 1NP Počet palet

GT24 90 3 8 1

GT24 120 2 91 6

GT24 150 22 32 2

GT24 180 10 62 4

GT24 210 7 13 1

GT24 240 0 87 6

GT24 270 95 3 1

GT24 300 248 154 10

GT24 330 78 148 10

GT24 360 0 74 5

GT24 390 69 56 4

GT24 420 2 4 1

GT24 450 0 1 0

GT24 480 30 39 3

GT24 510 9 14 1

GT24 540 0 24 2

MP350 90 145

MP35 mezi 190 243teoretické 

množství palet (3x 

na sobě) na 

jednom místě

15,52

24
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Platí pro fázi 1 i 2. Betonová směs se neskladuje. Je dováţena autodomíchávači 

AM8 C z betonárny ZAPA a.s. Sekundárně se na staveništi dopravuje do konstrukcí 

autočerpadlem Schwing Stetter 39 SX. Poloha čerpadla je 1 m od výkopu ve fázi 1, ve 

fázi 2 po zásypech 1m od líce stavby. Podrobněji viz situace ZS.  

 

Platí pro fázi 1 i 2. Stavební kontejner je na zpevněné spádováním odvodněné 

ploše. Kontejner je podloţen dřevěnými podklady. Sklad je uzamykatelný, slouţí pro 

přechovávání drobného nářadí. Dále izolačního materiálu a pytlů s cementem v případě 

nepříznivého počasí.   Tab. 3 – Parametry skladového kontejneru  

 

 

Obr.6 – Půdorys skladového kontejneru drobného nářadí a materiálu 

Zdroj: http://www.stgtrade.cz/UserFiles/File/SK20E.pdf 

Popis Parametry

Rozměr modulu [mm] 6055 x 2435 x2600

Celoocelová konstrukce. V rozích otvory pro manipulaci

Podlaha lakovaný slţičkový plech 3mm

Venkovní opláštění lakovaný trapézový plech 1,5 mm

Vnitřní příčka lakovaný trapézový plech 1,5 mm

vnější jednobarevné provedení, zelená, RAL 

6016

vnitřní jednobarevné provedení, světle šedá

Elektroinstalace

3x400/240 V AC, 50Hz, / TN-S, dle ČSN 33 

200; 1x 8MOD rozvaděč; 1x FI-chránič 

40/4/003, dI= 30mA, 2x jistič; 2x vypínač, 2x 

zásuvky, 2x 60W osvětlení, 1x venkovní el. 

Přívod, Spels ABOX 40, plastová připojovací 

krabice se svorkovnicí

1x dvoukřídlá ocelová vrata 2200 x 2250 s 

tyčovým zavíráním
Dveře 

Barevní provedení
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Platí pro fázi 1 i 2. V souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a zároveň 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s opady, se bude vzniklý stavební odpad 

ukládat do kontejneru JNK CTS (pro velkoobjemové odpady a stavební sutě) a likvidovat 

dle příslušných norem.  Tab. 4 – Parametry skladu stavebního odpadu 

 

Staveništní přípojka se realizuje přímo z rozvodné skříně na hranici pozemku. V lokalitě 

bunkoviště bude centrální elektrický rozvaděč. Na něj se napojí další rozvodné sítě a 

rozvaděče dle potřeby výstavby. Jedna samotná přípojná cesta pak vede k napájení 

jeřábu a skladovým plochám. Elektrická energie je veda v harmonizovaných kabelech 

H07RN-F, které odolávají středně těţkému zatíţení a lze je vést ve venkovním prostředí. 

V místě přejezdů techniky bude kabel chráněn zakopáním a opatřen chráničkou. 

Staveništní odběr je 62,3kW, výpočet je na konci této zprávy.  Výsledný příkon pro ZS je 

62,3kW. Tab. 5 – Parametry staveništního rozvaděče 

 

Obr.7 – Staveništní rozvaděč 

Zdroj:  

http://www.bruna-elektro.cz/soubor-katalog-stavenistnich-rozvadecu-2009-21-.pfd 

 

Obr.8 – NKT kabel H07RN-F 

Zdroj: http://www.ceha-kdc.cz/eshop/cat/01/01-10-001-38320.pdf 

Popis Parametry

uţitečný objem v [m³] 8

rozměry vnější [m] (š x d x v) 2,2 x 4,0 x 0,6/1,5/2,3

materiál nádoby ocelový kontejner dle normy CTS

uţitečné zatíţení v tunách: 5

barevné provedení: modrý dle DM MPG

poznámka: otevřené / uzavřené / speciální

Parametry

3x zásuvka 15A/230V

2x zásuvka 5k/32A/400V

3x jistič 16B/1

2x jistič 32C/3

1x chránič 4P 63A, 30mA

1x hlavní vypínač

1xrozvodnice 12+1 modul
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1. Měděná lanová pocínovaná jádra, třída 5 

2. Izolace - pryţová směs typu EI 4 

3. Plášť - pryţová směs typu EM 2 

 

Přípojka vody se provede v rámci budování vodovodní přípojky budoucího objektu. 

Na vodoměrnou šachtu se staveništní přípojka povede 0,8 m pod zemí, bude tak 

chráněna proti pojezdu mechanizace a zároveň bude v nezámrzné hloubce (viz situace 

křiţující přípojky s komunikací). Potrubí o délce cca 25m a DN40 je stanoveno na základě 

výpočtu, který je k dispozici na konci této zprávy. Přípojka je dočasná a po ukončení prací 

bude odstraněna. Poţární hydranty jsou k dispozici z obou přilehlých komunikací.   

 

Kanalizační přípojka staveniště se povede samostatně s vlastní šachtou Wawin T2 

400/160 s napojením na síť na Komenského komunikaci – šachta i část přípojky se pak 

stane součástí objektu. Potrubí o DN 160mm je dlouhé cca 28m a slouţí k odvodu 

splaškové vody ze sanitárního kontejneru. Odvodnění staveniště je řešeno spádováním 

skladových ploch, poloţení drenáţního systému objektu a aktivní odsávání vody z výkopu 

čerpadly.  

 

Obr.9 – Kanalizační šachta Wawin 400 T2 na DN 160mm 

Zdroj:http://triker.cz/pool/Ep-sachtovy-komplet-wavin-400-t2-rozvetveny-400-

160mm-016_v.jpg 
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Stavební kontejnery disponují vlastními světelnými zdroji u vchodů. Vzhledem 

k prováděným pracím v zimním období budou na skladu k dispozici přenosné svítilny, 

které budou mít moţnost být uţity kdekoliv na stavbě díky rozmístění staveništních 

rozvaděčů. Jedná se o halogenové 500W reflektory. 

 

Tab. 6 – Parametry halogenové svítilny 

  

Obr.10 – Přenosná halogenová svítilna 

Zdroj: https://www.elektro-

paloucek.cz/bmz_cache/1/146c314d8682d1e56deeb0fbb69fdefe.image.220x220.jpg 

 

 

Ve fázi 1 funkci horizontální dopravy plní mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030TD. Ve 

fázi 2 věţový jeřáb Liebherr 80 LC. S ohledem na harmonogram je potřeba provést 

základy 4,8x4,8x0,5m (určí statik) s předstihem, aby beton dosáhl dostatečné pevnosti 

(počítáno na 28 dní). Důvodem je návaznost prací 2. etapy ihned po instalaci jeřábu. 

Pomocí mobilního jeřábu se sestaví jeřábový vrchol (výloţník), a první díl paty jeřábu, 

dále se věţový jeřáb vystaví sám - disponuje šplhacím zařízením. Hydraulický systém – 

písty jdou do záběru a vytváří mezeru, do které se postupně vkládají příhradové 

konstrukce. Rozměry a posouzení jeřábu viz kapitola strojní sestavy. [33] 

Popis Parametry

Barva žlutý podstavec, černý reflektor, 

Materiál Plast, sklo, kov, 

Jmenovité napětí 220-240 V

Jmenovitý kmitočet 50 Hz

Max. výkon 500 W

Kmitočet 50 Hz

Světelný zdroj halogenová žárovka 500 W součástí dodávky 

Patice R7s

Třída izolace F

Stupeň krytí IP 44

Min. vzdálenost od osvět. Objektu  1 m
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Obr. 11 – Stavba jeřábu schématicky – hotové základy, díl v patě a výloţník (a) + 

šplhací zařízení (b) 

Zdroj: https://youtu.be/y39152VWCPk?t=2m17s 

 

2.3.12  

V místě bunkoviště je vymezen prostor pro případné potřeby parkování osobních 

vozidel. Je v místě budoucích objektových stání, podklad je stejný jako na všech 

staveništních komunikacích a to ze spádového posypu štěrkopísku.  

 

Skladovací plocha pro výztuţ bude zároveň slouţit jako místo pro úpravu výztuţe: 

stříhání, ohýbání, svařování. Dodatečné úpravy a manipulace s výztuţí bude probíhat i na 

ploše stavebního objektu.  

 

Plocha pro skladování systémového bednění funguje zároveň jako manipulační 

plocha pro sestavování a čištění bednění. Je spádovaná s odkalovací bazénkem pro 

účely čištění. Prostor je určen i pro manipulaci s řezivy pro výrobu dřevěných hranolů, 

doměrek, řezání překliţek, výroby bednění prostupů. Montáţ bednění probíhá i na ploše 

stavebního objektu, ne však blízko okrajů.  

 

Platí pro fázi 1, při stavění ztraceného bednění základových pasů. Míchací 

centrum na výrobu zdící malty se nachází poblíţ buňkoviště.  
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Stavební kontejner funguje jako zázemí pro mistry, dělníky a technické pracovníky 

stavby. Disponují uzamykatelnými skříňkami, stoly, ţidlemi. Plní funkci šatny, převlékárny 

i stravovacích prostorů. Buňky jsou řešeny jako vytápěné zejména vzhledem k první etapě 

prací a ročnímu období.[32]  Tab. 7 – Parametry obytného kontejneru 

 

 

Výpočet počtu buněk – fáze 1: Tab. 8 – Stanovení počtu OK1 

Vstup Výpočet 

Plocha na 1 os 1,25m² (+ 0,5m² stravování)  

Max počet osob dle HMG, bilancí 17 os 

Potřebná plocha  17*1,75=29,75 

Půdorys kontejneru 14,72m² 

Potřebnáý počet kontejnerů 29,75/14,72=2,02 -> 2ks 

 

Popis Parametry

Rozměr modulu [mm] 6055 x 2435 x 2800 / 2500

Celoocelová konstrukce. V rozích otvory pro manipulaci

Podlaha PVC lino 1,4 mm, mramorované

Venkovní opláštění trapézový plech 0,55 mm

Vnitřní obloţení 
strop, stěny - bílá laminová dřevotříska tl. 10 

mm; bílé plastové profily

Okno
1x plastové s izotermi. Sklem 1200x1200, 

jednokřídlé, OS

Izolace minerální vlnou strop 100mm

(součinitel tep. vod. Ld= 0,040 W/m.K) stěny 80mm

(poţární třída A1 - nehořlavá) podlaha 100mm

Elektroinstalace

3x400/240 V AC, 50Hz, / TN-S, dle ČSN 33 200; 

1x 8MOD rozvaděč; 1x FI-chránič 40/4/003, dI= 

30mA, 2x jistič; 1x vypínač, 3x zásuvky, 2x 

osvětlení - 1x 58W,1x přivodka CEE 5x32A, 1x 

zásuvka CEE 5x32A

 1x vstupní ocelové dveře, pozinkovaný plech 

810x1970
Dveře 
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Výpočet počtu buněk – fáze 2: Tab. 9 – Stanovení počtu OK2 

Vstup Výpočet 

Plocha na 1 os 1,25m² (+ 0,5m² stravování)  

Max počet osob dle HMG, bilancí 27 os 

Potřebná plocha  27*1,75=47,25 

Půdorys kontejneru 14,72m² 

Počet navržených kontejnerů 47,25/14,72=3,2 -> 3ks 

K navrţeným kontejneru je ještě jeden navíc, ten slouţí jako zázemí a kancelář pro 

technika a pracovníka pověřeného vedením stavby. Poloha a rozmístění buněk viz příloha 

výkres ZS pro obě fáze. [32] 

 

Obr. 12 – Stavební kontejner 

Zdroj: http://www.stgtrade.cz/ 

Kontejner se sociálními zařízeními. Umístění je v přímé blízkosti obytných 

kontejnerů.  Kontejner disponuje kotlem na ohřev vody, zrcadly, sprchovými kouty, 

umyvadly, wc, pisoáry. 

 

 Obr.13 – Sanitární kontejner 

Zdroj: http://www.stgtrade.cz/ 
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Tab. 10 – Parametry sanitárního kontejneru 

 

Normové stanovení počtu zařízení v sanitárním kontejneru pro max. počet pracovníků 

(uvaţována 2. Fáze): 

 

 

Tab. 11 – Stanovení počtu sanitárních kontejnerů 

Vstup Výpočet 

15 osob – 1 sprchový kout 27/15=1,8-> 2ks 

10 osob – 1 umyvadlo 27/10=2,7-> 3ks 

Do 50 osob – 2 záchody 50/27=1,8-> 2ks 

Počet navržených kontejnerů 1ks 

 

 

Pro návrh příkonu platí extrémní situace, kdy dojde k zapojení maximálního 

mnoţství předpokládaných spotřebičů, strojů a odběru ZS.   

 

Popis Parametry

Rozměr modulu [mm] 6055 x 2435 x 2800 / 2500

Celoocelová konstrukce. V rozích otvory pro manipulaci

Podlaha
vodovzdorná protiskluzová překliţka, litá 

podlaha

Venkovní opláštění trapézový plech 0,55 mm

Vnitřní obloţení 

laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, 

vsazená do plastových profilů (bílá, barevná 

nebo např. v dekoru dřeva)

Okno
1x plastové s izotermi. Sklem 900x1200, 

jednokřídlé, venkovní roleta

Přívody vody: 1/2“ plastová

Vodoinstalace Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o100 mm

Ohřev vody: elektrické boilery značky Stiebel-

Eltron nebo ARISTON 180l

Elektroinstalace

standardní elektroinstalace dle ČSN nebo DIN, 

jednofázové 240V/50Hz nebo třífázové 

3x400/240V, 50 Hz, TN-S, provedení, 

přizpůsobené pro instalovanou technologii, 

spotřebiče a zařízení.

Topení a odvětrávání:

 stěnový konvektor 750 - 2000 W, IP44, do 

vlhkého prostředí, se zabezpečením proti 

zámrazu; odvětrávání stěnovým ventilátorem 

standardním, s doběhem



62 
 
 
 

 Tab.12 – Stanovení celkového příkonu P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Napájení[V] Příkon[kW] Počet[ks] Celkový příkon[kW]

Věţový jeřab               

Liebherr 80 LC
380 13,4 1 13,4

Stavební výtah Geda 500 

Z/ZP
400 5,5 1 5,5

Svářečka Roweld P110 230 0,8 2 1,6

Odvodňovací čerpadlo 

Flygt BS/KS 2620
230 1,5 1 1,5

Stavební míchačka Atika 

Expert 185
230 0,8 1 0,8

Ponorný vibrátor Perles 

CMP AM 35
230 2 2 4

Svařovací automat 

Leister Twinny S
230 2,9 1 2,9

Svařovací invertor 

PEGAS 200 AC/DC
230 8 2 16

Vysokotlaký čistič K 7 

Premium eco!ogic 

Home

230 3 1 3

Makita GA9020K 230 2,2 2 4,4

Stříhačka a ohýbačka 

oceli VB 16 Y 
230 0,51 1 0,51

Okruţní pila Makita DWT 

HKS15-65 230 1,5 1 1,5

Příkon pro mechanizaci

∑ 55,11P1
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Tab. 13 – Stanovení celkového příkonu P2,3,4 

 

 

 

Výsledný příkon pro ZS je 62,3kW. 

 

 

Nejvyšší spotřeba vody nastává při ošetřování betonu a čištění bednění, mechanizace a 

vlastní pouţívání sanitárního kontejneru. Taková situace nastává při dozrávání betonu 

základové desky a desky stropních konstrukcí, svislých stěn 1PP.  DN se stanoví pro 

Název Napájení[V] Plocha[m2] Příkon[kW] Počet[ks] Celkový příkon[kW]

Vnitřní osvětlení

Kontejner skladový 3x400/240 14,744 0,120 1 0,120

Kontejner obytný - 

dělníci
3x400/230 14,744 0,116 3 0,348

Kontejner obytný - 

technici, stavbyv.
3x400/230 14,744 0,116 1 0,116

Kontejner sanitární 3x400/240 14,744 0,072 1 0,072

Osvětlení nad 

vchody kontejnerů
- - 0,060 8 0,480

P2 ∑ 1,136

Venkovní osvětlení

Halogenová lampa 240 - 0,500 3 1,500

P3 ∑ 1,500

Přímotopy

Kontejner obytný - 

dělníci
- - 2 3 6

Kontejner obytný - 

stavbyvedoucí
- - 2 1 2

Kontejner sanitární - - 3,5 1 3,5

P4 ∑ 11,500

Příkon ZS

S=1,1*[(β1*P1 + β2*P2 + P3 + P4)² + (β1*P1)²]1/2

β1……….koeficient současnosti elektromotorů = (0,5; 0,7)

β2……….koeficient současnosti vnitřního osvětlení = 0,8

β3……….koeficient současnosti vnějšího osvětlení = 1,0

β4……….koeficient současnosti přímotopů = 1,0

P1……….příkon elektromotorů

P2……….příkon vnitřního osvětlení

P3……….příkon vnějšího osvětlení

P4……….příkon přímotopů

S=1,1*[(0,5*55,11 + 0,8*1,136 + 1,5 + 11,5)² + (0,7*55,11)²]1/2

S=62,3 kW
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extrémní zátěţ uţívání na ZS, dle harmonogramu tak dochází při ošetřování stropu 1NP 

obdobně extrém nastává i ve vyšších patrech. Řešení poţární vody: v blízkosti se 

vyskytuje hydrant na přilehlé komunikaci Komenského.  

Tab. 14 a 15 – Normy pro spotřebu vody [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba vody pro provozní účely

Provozní účel Měrná jednotka Střední norma [l]

Výroba betonové směsi a 

ošetřování mísících zařízení
m³ 180 - 300

Zpracování vetonové směsi a 

ošetřování betonových konstrukcí
m³ 100 - 250

Hašení vápna 100kg 100 - 250

Výroba malty a ošetřování mísísch 

zařízení
m³ 150 - 220

Zdění z cihel (bez vody pro maltu) m³ 200 - 250

Zdění z tvárnice (bez vody pro 

maltu)
m³ 250 - 300

Příčky (bez vody pro maltu) m³ 15 - 30

Omátky (bez vody pro maltu) m³ 20 - 35

Mytí vozidel osobních 1 vozidlo 150 - 300

Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 1000 - 1500

Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely

Sociální nebo hygienický účel Měrná jednotka Střední norma [l]

Ubytování dočasné bez kanalizace
1 zaměstnanec 25 - 40

Ubytování dočasné s kanalizací 1 zaměstnanec 55 - 100

Pracovníci na stavbě bez 

sprchování 1 pracovník/směna 30 - 50

Výdejna jídel 1 strávník 10 - 15

Příprava a výdej jídel 1 strávník 35

Sprchy 1 zaměstnanec 45



65 
 
 
 

 

Tab. 16 – Stanovení celkové spotřeby vody 

 

 

Tab.17 – Normy pro dimenzování potrubí [23] 

 

Přípojka na základě výpočtu a dle normové tabulky je DN 40 s průtokem Q=1,6l/s. 

 

1. fáze se týká spodní stavby, která navazuje na předchozí etapu zemních prací. 

Po předchozích pracích uţ jsou zbudované některé objekty ZS – oplocení, brány, 1 

obytný kontejner, 1 mobilní WC. Dle harmonogramu se ZS zřizuje po předání staveniště 

1. 11. 2016 s termínem zřízení do 9. 11. 2016. Jedná se zejména o zřízení zázemí a 

Název Měrná jednotka Počet m.j/den Norma
Celková potřeba 

[l/den]

Stavební potřeby

Ošetřování betonu 

stropu
m³ 153,41 150l /m³ 23011,5

Čištění bednění 

sloupů, stěn
m² 196,625 60 m²/h; 600 l/h 3932,5

Čištění těţké 

techniky
ks 1 1250 l/ks 1250

Čištění automobilů ks 1 225 l/ks 225

A ∑ 28419,000

kn=1,5

Název Měrná jednotka Počet m.j/den Norma
Celková potřeba 

[l/den]

Sociální zařízení

Sprchy 1 zaměstnanec 27 45 l/os 1215

B ∑ 1215,000

kn=2,7

Qn= (kn*A + kn*B)/(t*3600) 

A……….voda pro stavební účely

B……….voda pro sociílní účely

kn………sočinitel nerovnoměrnosti, pro technické a hygienické potřeby

t……….pravovní směna; t= 8h

Qn= (1,5*A + 2,7*B)/(t*3600) 

Qn= (1,5*28419 + 2,7*1215)/(10*3600) 

Qn=1,27l/s

0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5

1 2 6 20 40 120 380 800 2110

*palců+ 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4

[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100
Průměr potrubí

Počet výtokových jednotek N

Výpočtový průtok Q*l/s+
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výkopy pro přípojky nutné k provozu ZS. Pro potřeby 2. fáze se 30. 11. 2016 (s rezervou) 

zřizují základy pod věţový jeřáb, aby včas dosáhl beton úplné pevnosti před započetím 

etapy horní hrubé stavby 18. 1. 2017. Předpokládané dokončení skeletu je 22. 9. 2017. 

Podrobněji viz samostatná příloha podrobného časového plánu.  

 

 
počet Kč/měsíc měsíců celkem 

Zařízení staveniště       703 788 Kč 

Buňkoviště       301 623 Kč 

Nájem a elektrospotřeba st. 
Kontejnerů 3 3 070 Kč 11 101 310 Kč 

sociální kontejner 1 5 238 Kč 11 57 613 Kč 

buňky- doprava 4 60 Kč 50 12 000 Kč 

buňky-montáţ a demontáţ  4 3 000 Kč 1 12 000 Kč 

Vybavení buněk 1 25 000 Kč 1 25 000 Kč 

st. rozvody kanalizace 31 1 000 Kč 1 31 000 Kč 

spotřeba vody 8 50 Kč 11 4 400 Kč 

Komunální odpad 1,0 300 Kč 11 3 300 Kč 

Úklid ZS 1 5 000 Kč 11 55 000 Kč 

Oplocení   
 

  117 266 Kč 

oplocení (mříţové dílce) 85 78 Kč 11 72 930 Kč 

oplocení (plech.dílce) 15 96 Kč 11 16 267 Kč 

oplocení-montáţ a demontáţ 100 60 Kč 2 12 049 Kč 

oplocení-doprava 3 60 Kč 25 5 020 Kč 

údrţba oploceni 1 1 000 Kč 11 11 000 Kč 

Elektrorozvody    
 

  130 500 Kč 

přívod na stavbu 1 25 000 Kč 1 25 000 Kč 

rozvody po stavbě-kabeláţ 50 300 Kč 1 15 000 Kč 

rozvody v objektu 100 250 Kč 1 25 000 Kč 

elektro rozváděče koupě 3 500 Kč 7 10 500 Kč 

spotřeba el. Energie 1 5 000 Kč 11 55 000 Kč 

Vnitro staveništní komunikace   
 

  80 000 Kč 

úklid vozovky  1 25 000 Kč 1 25 000 Kč 

dopravní značeni 1 5 000 Kč 11 55 000 Kč 

Staveništní rozvody vody    
 

  28 400 Kč 

přívod vody na stavbu 28 800 Kč 1 22 400 Kč 

rozvody vody  po stavbě 30 200 Kč 1 6 000 Kč 

Ostatní   
 

  46 000 Kč 

Povinná výbava 1 15 000 Kč 1 15 000 Kč 

Revize 1 4 000 Kč 1                   4 000 Kč  

Ostatní reţijní materiál 1 2 000 Kč 11                 22 000 Kč  

Reklamní a výstraţní cedule 1 5 000 Kč 1                   5 000 Kč  
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Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. Května 

2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. Prosince 2006; O bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo 

poškození zdraví, při jejichţ provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

ČSN 73 0802 (730802) Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) Poţární bezpečnost staveb - Poţární odolnost 

stavebních konstrukcí 

Nařízení vlády 362/2005 ze dne 17. Srpna 2005; O bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

Nařízení vlády 378/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky 

na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické poţadavky na osobní ochranné prostředky 

Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády 11/2002 Sb. Stanovující vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů- Zákon  201/2012 Sb. – O ochraně ovzduší 

Zákon 114/1992 Sb. – O ochraně přírody a krajiny 

Zákon 17/1992 Sb. – O ţivotním prostředí 
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Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Zákon 133/1985 Sb. O poţární ochraně 
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Kapitola obsahuje hierarchický seznam stavebních strojů a mechanizace, 

umoţňující realizaci celé stavby bytového domu Komenského. Stroje jsou tedy řazeny od 

zemních prací přes základové práce, horní hrubou stavbu a vrcholí dokončovacími 

pracemi. Kapitola se zabývá jmenným seznamem a důleţitými parametry, v případě 

řešených etap i pouţitelnosti strojů (únosnost, dosah,…). Nasazení strojů v čase je 

obsaţeno v samostatné příloze – Nasazení strojů.  

2.1 Zemní práce a IS:  Kolové rypadlo Liebherr A 914 Compact Litronic  

    Kolový nakladač Liebherr L542 

Minibagr Takeuchi TB125 

Vibrační deska Lumag RP-1100 PRO 

    Sklápěč DAD CF FAD 8x4  

    Svářečka Roweld P110 

    Odvodňovací čerpadlo Flygt 2610 

    Mobilní kompresor Atlas Copco XAS 96 Dd 

    Grejdr New Holland F 156.6 

2.2 Zdvihací mechanismus:  Stavební věţový jeřáb Liebherr 80 LC 

    Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030TD 

    Osobonákladní výtah Geda 500 ZP 

2.3 Izolace a vyztuţování: Svařovací automat Leister Twinny S 

Invertor PEGAS  200AC/DC 

       Úhlová bruska Makita GA9020K 

        Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 Y 

        RT-40 vazačka výztuţe 

2.4 Betonářské práce: Bádie typ 1016H PAM 

    Autodomíchávač AM 8C 

    Autočerpadlo Schwing S 39 SX 

    Vibrační lišta RVH200 

    Ponorný vibrátor Perles CMP AM 35 

    Hladička betonu Barikell C4-60/H 

2.5 Zdící práce, kom.: Míchačka Atika Expert 185 

    Řetězová pila na beton a cihly 680ES 
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2.6 Přeprava materiálu: Tatra 815 NTH 6x6 

              AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK 6500 

2.7 Ostatní:  Motorová pila Stihl MS 271 

Kotoučová pila Makita DWT HKS15-65           

Aku vrtačka Makita BDF343SHE 

Vysokotlaký čistič K 7 Premium eco!ogic 

        

Veškeré stroje pro zemní práce zabezpečí firma Melichar s.r.o. s provozovnou v Liberci. 

 

Kolové rypadlo Liebherr A914 Compact Litronic  

Stroj bude provádět výkop stavební jámy a následně výkop rýh a také zásypy v pozdější 

fázi výstavby.  

Tab. 18 – Parametry pro Liebherr A914 Compact Litronic 

 

 

Popis Parametry

Provozní hmotnost: 15.2 – 17.4 t

Šířka: 2550 – 2750 mm

Délka: 7900 – 8450 mm

Výška: 3158 mm

Pneumatiky: dvojité 10,00-20

Typ motoru: Liebherr D 834

Výkon motoru při: 95 kW při 1800ot/min

Zdvihový objem: 4600 cm³

Palivo: Nafta

nastavitelný (VA) 

natáčecí (SB) 

jednodílný

dvoudílný 3,2 m 

jednodílný 4,6 m 

dvoudílný offset 3,3 m 

jednodílný offset 4,3 m

Délka násady: 2050 mm 

2250 mm 

2450 mm

Objem lopaty: 0.17 – 0.87 m³

Max. hloubka rýpání: 4500 – 6750 mm

Vodorovný dosah: 7450 – 8550 mm

Typ výložníku:

Výložník:
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Obr.14 - Liebherr A914 Compact Litronic 

Zdroj: http://stavebni-technika.cz/katalog/detail/kolove-rypadlo-liebherr-a-914-compact-

litronic-4 

Kolový nakladač Liebherr L542 

Stroj bude provádět skrývku ornice a nakládat vykopaný zemní materiál. Bude rozhrnovat 

i zeminy při zásypech. Tab. 19 – Parametry pro Liebherr L542 

 

 

Obr.15 – Liebherr L542 

Zdroj: https://cs.machinerypark.com/kolov%C3%BD-naklada%C4%8D-liebherr-

l542-pou%C5%BEit%C3%AD-de-94034 

Popis Parametry

Provozní hmotnost 13,4 t

Výr.motoru JohnDeere

Typ motoru 4045HFL93

Standardní pneumatiky 20.5R25

Výkon motoru 120 kW

Šířka lopaty 2,5 m

Objem lopaty 2,8 m³

Režim řízení KL

Rozměry válce d/š/v 7,23x2,5x3,25 m

Otáček při max. toč. momentu 1600 min-1 4,5 l

Rychlost 40 km/h

Max. hloubka 2,83 m

Poloměr otáčení 6,08 m
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Minibagr Takeuchi TB125 

Stroj bude provádět drobnější zemní práce a práce zemní na niţší úrovni vůči postavení 

kolového rypadla. Bude rozhrnovat nejvyšší vrstvu zasypané zeminy. 

Tab. 20 – Parametry pro Takeuchi TB125 

 

  

Obr. 16 – Takeuchi TB125  

Zdroj: 

http://www.ritchiespecs.com/specification?type=Co&category=Mini+Excavator&make=Tak

euchi&model=TB125&modelid=92791 

 

 

Vibrační deska Lumag RP-1100 PRO 

Stroj určený pro hutnění vrstev násypů aţ do finální podoby upraveného terénu. 

 

 

 

 

 

 

Popis Parametry

Dosah stroje 4,520m

Šířka stroje 1,447m

Výška stroje 2,43m

Zemní začištění 0,299m

Motor

Výr. Yanmar

Mod. 3TNV82-QTB1 3TNV82-QTB1

Operativní hmotnost 2796.4 kg

Pohonná kapacita 50,7l

Max. rychlost 4,8km/h

Objem lopaty 1,13m³
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Tab. 21 – Parametry pro Lumag RP-1100 PRO 

 

 

Obr. 17 – Lumag RP-1100 PRO 

Zdroj: https://guru-naradi.cz/vibracni-desky/lumag-rp-1100-pro 

Sklápěč DAD CF FAD 8x4  

Nákladní automobil pro přepravu výkopku nebo dovozu zásypového materiálu. 

Tab. 22 – Parametry pro DAD CF FAD 8x4 

 

Popis Parametry

Výrobce Lumag

Hlučnost 108 dB

Hmotnost 99 kg 

Objem nádrže 3,6 l 

Výkon motoru 4,8 kW 

Odstředivá síla 15 kN 

Účinná hloubka hutnění 300 mm 

Maximální rychlost 20 m/min 

Frekvence úderu 70 Hz 

Palivo benzín

Rozměry (d x š x v) 640 x 480 x 720 mm

Rozměry hutnící desky (š x d) 440 x 570 mm m

Popis Parametry

Únosnost 18t

Motor PACCAR MX-11 440 k

Alternátor 120 A Akumulátory 2× 230 Ah

Náprava

Délka 5,6m

Šířka 2,38m

Výška 1,1m

Objem 14,7m³
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Obr. 18 – DAD CF FAD 8x4 

Zdroj:  

http://www.daftrucktrade.cz/specialni-nabidka-construction/sklapec-cf-fad-8x4-day-cab-

construction/#specifikace-vozidla 

 Svářečka Roweld P110 

V rámci provádění přípojky vodovodu. Pomocí svářečky se provádí spoje na tupo PE 

materiálu tvarovek trubního vedení.   Tab. 23 – Parametry pro Roweld P110 

  

  

Obr.19 – Roweld P110 

Zdroj: 

http://www.rothenberger.cz/fileadmin/imagedb/products/attachments/1230/421/BA_ROWE

LD_P110-55844_055844Z_55924-1115.pdf 

 

Odvodňovací čerpadlo Flygt BS/KS 2620 

Sondy určily přítomnost spodní vody. Tento fakt stěţuje zemní práce při výkopech, 

čerpadlo kromě drenáţního systému bude odvádět přebytečnou vodu ze stavební jámy. 

 

 

Popis Parametry

Profily 20-110mm

Příkon
230V AC / 115V AC, 50/60Hz, 

800W

Rozměry zahřívacího kotouče 180 x 130mm

Stupěn ochrany I / IP20

Váha 2,6kg

Kompletní váha stroje 11,3kg

Komplení váha s přep. Boxem 43kg

Rozměry v přepravě 540 x 345 x355mm
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Tab. 24 – Parametry pro Flygt BS/KS 2620 

 

  

 

 

Obr. 20 – Flygt BS/KS 2620 

Zdroj: http://www.lkpumpservice.cz/picture/article/FLYGT/2600_bigg.jpg 

Mobilní kompresor Atlas Copco XAS 96 Dd 

Spodní voda zapříčiňuje lepivost materiálu, kompresor bude vhánět tlak pro lepší 

rozpojování a těţení zeminy.  Tab. 25 – Parametry pro Atlas Copco XAS 96 Dd 

 

Popis Parametry

Rozměry V x D 617 x 240 mm

Hmotnost 30kg

Výtlak 75mm

Technické parametry míchadla

Maximální dopravní množství  90 l/s

Maximální dopravní výška 65 m v. s.

Maximální teplota čerpané kapaliny 40°C

Maximální hustota čerpané kapaliny 1100 kg/m³

pH čerpané kapaliny 5.8

Motor 0,85 - 1,5 kW, 230 V, 50 Hz

Popis Parametry

Typ motoru DEUTZ

Množství vzduchu 5,4m³/min

Pracovní přetlak 7 bar

Hmotnost 880kg

Akustická hlučnost 101 dB
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Obr. 21 – Atlas Copco XAS 96 Dd 

Zdroj: http://www.kamenbrno.cz/UserFiles/Image/Pujcovna/XAS%2056,1.jpg 

 Grejdr New Holland F 156.6 

Stroj slouţící pro finální úpravy zemního tělesa a hlazení štěrkového loţe na plochách 

komunikací pojízdných.  Tab. 26 – Parametry pro New Holland F 156.6 

 

 

Obr.22 – New Holland F 156.6 

Zdroj: 

http://www.truck1.eu/img/Construction_machinery_Grader_New_Holland_F_156_6_A_mit

_Heckaufreisser-xxl-1718/1718_5959167420669.jpg 

Stavební věţový jeřáb Liebherr 80 LC 

Stroj bude slouţit pro téměř veškerou sekundární dopravu po staveništi. Bude přejímat 

materiál ze skládky na stavbu, manipulovat se systémovým bedněním. V rámci 

betonářských prací bude na jeřáb zavěšována bádie. Únosnost jeřábu je patrná 

z diagramu extrémních případů zatíţení. Před samotnou montáţí jeřábu je potřeba 

Popis Parametry

Provozní hmotnost 16,2t

Výr. motoru CNH

Typ motoru 667TA-EEE

Výkon motoru 118 kW

Režim řízení VKL

Řízení A

Rozměry d x v x š 9,975x2,595x3,815 m

Šířka přední radlice 2,45 m

Rychlost 37,4 km/h

Poloměr otáčení 7,5 m



78 
 
 
 

provést jeho zaloţení, které je zohledněno v časovém plánu výstavby. Jeřáb bude 

dovezen z půjčovny firmy Kranimex, spol. s.r.o. se šplhacím zařízením pro montáţ jeřábu.  

Tab. 27 – Parametry pro Liebherr 80 LC 

 

 

Obr. 23 – Schéma postavení jeřábu 

Zdroj: Vlastní + prospekt Liebherr 

 

 

 

 

Popis Parametry

Vyloţení (m) 39,2m (proti 11,9m)

Základový kříţ 4,6x4,6(zákl 4,8x4,8)

Věţ 120 HC (10m+2,5;5;10m)

Šplhací zařízení Ano

Maximální kapacita 4500kg

Příkon [kW]
13,4 kW (otáčení, 

kladkostroj, zvedání)

Elektrické napětí 380 V

Elektrický příkon 40 kVA

Nosnost 1 950 kg / 39,2 m

Max. nosnost: –dvojzávěs 25,8 m / 2940 kg

 - čtyřzávěs 15,0 m / 5630 kg

Rychlost otoče jeřábu 0,8 ot /min

Rychlost pojezdu kočky 9,0 / 30,0 / 60,0 m / min 
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Zatěţovací křivka a pouţitelnost stroje [37] 
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Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030TD 

Stroj bude vyuţit v první fázi výstavby spodní stavby. Slouţí jako horizontální doprava pro 

přesun výztuţe, ztraceného bednění a instalaci retenční nádrţe. Také bude asistovat při 

montáţi věţového jeřábu. Tab. 28 – Parametry pro Liebherr LTM 1030TD 

 

 

 

Obr. 24 – Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030TD  rozměry 

Zdroj: http://www.klimex.cz/xmedia/Prospekty/liebherr/jeraby/LTM1030/LTM_1030TD.pdf 

Popis Parametry

Vyloţení (m) 40m 

35t / 3 m

0,5t / 38m

Otoč 360°

Motor Diesel

Teleskop 9,2-30m

Pohon 4 x 4 x 4

Hmotnost 24t

Nosnost
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Zatěţovací křivka a pouţitelnost stroje [38] 

 

 

 

 

 

 

bod popis výpočet Vzdálenost*m+ t

1 výškou omezená maximální vzdálenot palety s kb bloky dodavatel 12 1,215

2 nejtěžší - kus věže jeřábu prospekt 14,9 2,87

3 svitek ocely do základů dodavatel 22 2t
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Osobonákladní výtah Geda 500 ZP 

Při dokončovacích pracích bude do vyšších pater instalován stavební výtah 

osobonákladní s montáţním můstkem.   Tab. 29 – Parametry pro Geda 500 ZP 

 

        

 Obr. 25 – Schéma Geda 500 ZP 

Zdroj: http://www.svp.cz/administrace/mod_catalogue/data/19/main/middle-stavebni-

vytah.jpg 

Svařovací automat Leister Twinny S 

Stroj bude pouţit při provádění hydroizolací spodní stavby – provádění černé vany, kdy je 

třeba zhomogenizovat pásy vzájemným natavením. Tab. 30 – Parametry pro Twinny S 

   

 

Obr. 26 – Leister Twinny S  

Zdroj: http://www.weldplast.cz/wp-content/uploads/twinny-s-svarovani-hydroizolaci-

leister-266x200.jpg 

I 

 

 

Popis Parametry

Nosnost 500kg /850kg

Rychlost zdvihu 12 os / 24 náklad 

Max. výška 100m

Napájení 400V/ 5,5kW

Vidlice 16A

Rozměry klece 1600x1400x1100mm

Zastavěná plocha kcí 2 x 2,5m

Popis Parametry

Napětí 230V

Příkon 2900W

Frekvence 50/60Hz

Max. teplota 600°C

Rychlost 0, 2 - 2, 5 / 1, 4 - 4, 0mm

Svařovací tlak 1000 / 500m/min

Úroveň hlučnosti LpA 71 dB

Rozměry (D × Š × V) 350 × 390 × 270

Hmotnost 6,5 - 6,9 (s kabelem) kg

Převod 256:1 nebo 144:1
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Invertor PEGAS  200AC/DC 

Ztuţující konstrukce ţelezobetonových konstrukcí se budou svařovat pomocí TIG 

(elektrický oblouk) principu invertorem. Přístroj bude uţíván při sestavování armokošů, 

navařování na vyčnívající konstrukce svislé i vodorovné (prefabrikované balkony). Přístroj 

je opatřen chladícím ventilátorem proti přetíţení. Do vybavení patří svářecí kabel se 

sponami, elektrody, hořák.     

Tab. 31 – Parametry pro PEGAS  200AC/DC 

 

Obr. 27 – PEGAS  200AC/DC  

Zdroj: http://www.zvaracky-brusivo.sk/upload/stuff/resized/5423_1100-618.jpg 

 

Úhlová bruska Makita GA9020K 

Stroj potřebný pro úpravu výztuţe, nařezání, zkrácení, odstranění vyčnívajících ostrých 

prvků či dodatečné úpravy. Dále brusný kotouč slouţí k obroušení povrchu některých 

konstrukcí garáţového prostoru. Epoxidová pryskyřice na rotoru vlivem vysokých otáček 

odstraňuje cizí tělíska.    

 
 
 
 
 
 

Popis Parametry

Napětí (V) 230

Příkon (kW) 8

Jištění (A) 16

Výkon 60% (A) 110-130

Rozměry (d x š x v mm) 470 x 250 x 400

Hmotnost (kg)  21,8
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Tab. 32 – Parametry pro Makita GA9020K  

  
 

 

Obr. 28 – Makita GA9020K 

Zdroj:https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/fcc/fcc111648635429318712dbd13561ae7.jpg 

 

 
Stříhačka a ohýbačka oceli Hitachi VB 16 Y 

Přístroj pro nastříhání a nahýbání výztuţe do potřebných rozměrů či konstrukcí armování.  

Tab. 33 – Parametry pro Hitachi VB 16 Y 

 

 

Obr. 29 – Hitachi VB 16 Y 

Zdroj: http://www.hitachipowertools.ca/en/Products?cat=26&pid=162 

 

RT-40 vazačka výztuţe 

Přístroj slouţí k vyvázání dvou prutů k sobě, díky své rychlosti lze zefektivnit vázání 

výztuţe na stavbě z hlediska časové náročnosti s důrazem na nízkou energetickou 

náročnost  

 

 

Popis Parametry

Příkon (W) 2200

Průměr kotouče (mm) 230

Závit na vřetenu M14

Volnoběţné otáčky (ot/min) 6600

Hmotnost (kg) 4,7

Popis Parametry

Příkon [W] 510

Hmotnost [kg] 17

Max. průměr ohýbaného materiálu [mm] 8–16 

Čas střihu [s] 3,1

Čas ohybu [s] 5,1

Rozměry [mm] 466 × 212 × 231

Moţnost nastavení [°] 45 ,90,135,180
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Tab. 34 – Parametry pro RT-40 

  

 

Obr. 30 - RT-40 vazačka výztuţe 

Zdroj: http://rapidtool.com.au/shop/cordless-tools/rebar-tie-machine/ 

Bádie typ 1016H PAM 

Pomocí bádie se budou betonovat svislé konstrukce sloupů a některé stěny kratších 

rozměrů. Bádie se naplní betonovou směsí u autodomíchávače a pomocí jeřábu bude 

přenesena na konkrétní místo betonáţe.   

 

Tab. 35 – Parametry pro 1016H PAM 

 

 

Obr. 31 - Bádie typ 1016H PAM 

Zdroj: http://www.badie-na-beton.cz/upload/img/p/12/12_prod_default.jpg 

 

 

 

Popis Parametry

Hmotnost [kg] 2.15

Maximální délka vyvázání [mm] 40 (2 x Ø 20)

Počet vyvázání 2.3

Délka cívky [m] 100

Počet vázání/cívka 160 (2 zábaly)

LI-ION Battery 14.4V/3.0Ah

Provozní doba baterie [min] 70

Rozměry [mm] 400 x 150 x 410

Popis Parametry

Objem 1000lt

Výška 1690mm

Nosnost 2400kg

Hmotnost 610kg
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Autodomíchávač Stetter AM 8 C 

Stroj pro primární dopravu betonové směsi na staveniště. Beton za stálého 

míchání bude zajištěn betonárnou ZAPA a.s. Liberec.  

 

Obr. 32 - Autodomíchávač Stetter AM 8 C 

Zdroj: 

http://www.schwing.cz/data/52/UserFiles/Image/menu_vedlejsi_produkty_domichavace/A

M9_LL.jpg 

A - Průměr bubnu (mm)      2300  

B - Výška násypky* (mm)      2499 

C - Průjezd. výška* (mm)       2503 

D - Výsypná výška* (mm)        1101 

 

Obr. 33 - Rozměry domíchávače Stetter AM 8 C 

Zdroj: 

http://www.schwing.cz/data/52/UserFiles/Image/menu_vedlejsi_produkty_domichavace/bu

ben(1).png 

FH = pohon od motoru podvozku  

SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  

  * bez pomocného rámu 

** hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5% 
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Autočerpadlo SCHWING  S 39 X 

Sekundárně se beton do konstrukcí vodorovných a svislých dostane pomocí autočerpadla 

SCHWING S39 SX přistaveného co nejblíţ k hranici budoucí stavby, aby nedocházelo 

k jeho časově náročnému přesunu. Stroj má o 50% sníţený ztrátový výkon díky 

optimalizaci řídícího bloku. Stroj je rozepřen pomocí poděr XH s nárokem na minimalizaci 

zaujímání prostoru.   Tab. 36 – Parametry pro SCHWING  S 39 X 

 

.     

Obr. 34 - Autočerpadlo SCHWING  S 39 SX 

Zdroj: 

http://www.schwing.cz/data/52/UserFiles/Image/menu_vedlejsi_produkty_autocerpadla/S_

39_SX_web_550x232.jpg 

Popis Parametry

Vertikální dosah 38,7m

Horizontální dosah 34,7m

Skládání výložníku R

Počet ramen 4

Dopravní potrubí DN 125

Délka koncové hadice 4

Pracovní rádius otoče 2x360°

Systém zapatkování SX-H

Zapatkování podpěr - přední 7,94m

Zapatkování podpěr - zadní 6,4m

Čerpací jednotka

Typ R2023

Pohon 535l/min

Dopravní válec 230 x 2000 mm

Hydraulický válec 100 / 75 mm

Počet zdvihů 27

Dopravované množství 136m3/h

Tlak betonu 85 barů
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Obr. 35 –Diagram pouţitelnosti stroje ve fázi 1 před zásypem výkopů 

Zdroj: vlastní + http://www.schwing.cz/cz/s-39-sx.html 
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Obr. 36 –Diagram pouţitelnosti stroje ve fázi 2 po zásypu výkopů 

Zdroj: vlastní + http://www.schwing.cz/cz/s-39-sx.html 
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Obr. 37 –Schéma pouţitelnosti stroje ve fázi 1 (obdobně pro fázi 2) 

Zdroj: vlastní 

 

 

Ponorný vibrátor  PERLES CMP AM 35 

Přístroj na zhutnění betonu svislých konstrukcí sloupů a stěn. Uţije se k homogennímu 

zhutnění celé konstrukce zvláště v případech, kde je více nahuštěna výztuţ konstrukce. 

Stroj disponuje těsněním proti odstřikování a nečistotám. K vibrátoru patří hřídel a hlavice. 
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Tab. 37 – Parametry pro PERLES CMP AM 35 

 

 

Obr. 38 - PERLES CMP AM 35 

Zdroj: http://www.emkol.cz/data/Images/eshopproducts/big/cmp2kw-am-

i_132083390467.060.jpg 

 

Vibrační lišta Hervisa Perles RVH200 

Přístroj na zhutnění betonu vodorovných stropních konstrukcí. Přístroj s odpruţenou 

rukojetí zároveň vyhlazuje plochu. Profily lišty jsou měnitelné a pracovat je moţné ve více 

směrech. Tab. 38 – Parametry pro Hervisa Perles RVH200 

 

Obr. 39 – Hervisa Perles RVH200 

Zdroj: http://www.hervisaperles.com/wp-content/uploads/hervisa-productes-RVH200.jpg 

 

Popis Parametry

Napětí (V) 230

Hmotnost (kg) 6

Otáčky motoru (ot./min) 16000

Příkon (W) 2000

Rozměry (d x š x v mm) 320 x 135 x 220

Ohebná hřídel s vibrační hlavicí AM 35/4

Průměr hlavice mm 35

Délka hadice [m] 3

Vibracni výkon [m3/h] 10

Hmotnost [kg] 9

Popis Parametry

Délka profilu (m) 1,5-3,0

Motor HONDA GX25

Zdvihový objem (cm3) 25

Palivo Benzin

Hmotnost 17-20kg
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Hladička betonu Barikell C4-60/H 

Přístroj slouţí k dokonalé úpravě betonové plochy garáţového prostoru. Hladící talíř 

dorovná tvrdnoucí beton do poţadované podoby.  

Tab. 39 – Parametry pro Barikell C4-60/H 

 

 

Obr. 40 - Barikell C4-60/H 

Zdroj: http://www.norwit.cz/images/products/l/krajova-hladicka-barikell-c4-60.jpg 

Stavební míchačka Atika Expert 185 

Stavební míchačka bude k dispozici na stavbě po celou dobu pro drobné betonáţe, pro 

míchání maltových směsí pro kladení zdiva ve všech podlaţích a ztraceného bednění 

v případě základových konstrukcí pasů. Produkce z jednoho objemu míchačky je 

ekvivalentem pro 3,5 stavebního kolečka. Míchačka jede na vlastní dieselový pohon 400V 

a lze tak pracovat i bez přípojky.  

Tab. 40 – Parametry pro Atika Expert 185 

 

Obr. 41 - Atika Expert 185  

Zdroj: http://image.srovname.cz/cz/500/2721270/atika-expert-185.jpg 

Popis Parametry

Typ C4-60/H

Průměr hladících lopatek 600

Rukojeť Sklopná

Hmotnost 47

Motor Honda GX 160

Výkon motoru 3,6

Výška 900

Šířka 600

Popis Parametry

Výkon P, S1 (W) 900 / 750

Napětí (V/Hz) 230 / 50

Hladina akustického výkonu (dB) 82

Objem bubnu (l) 185

Rozměr (d x š x v mm) 136 x 91,2 x 135,5

Hmotnost (kg) 85
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Řetězová pila na beton a cihly 680ES 
Řetězová pila, s kterou je moţno řezat keramické dílce na poţadovaný modul. Pila se 

bude moci vyuţít ze stejného hlediska i při výstavbě obrubníků a pokládky komunikací. 

Tab. 41 – Parametry pro 680ES 

  
 

Obr. 42 – Řetězová pila 680ES 

Zdroj: http://www.huddy.cz/assets/images/products/28/thumbnail_19.jpeg 

Stihl MS 271  

Vzhledem k méně praktickému rozměru tloušťky monolitických stěn 200mm nelze vyuţít 

čistě systémového bednění. Pro nařezání doměrek v podobě dřevěných hranolů a 

dorovnání výšky samotného systémového bednění bude vyuţíváno ruční řetězové pily na 

dřevo. Dřevěné bednění bude tvořit i schodišťovou konstrukci. Pila disponuje 

antivibračním systémem. Tab. 42 – Parametry proStihl MS 271  

  

  

 

Obr. 43 – Řetězová pila Stihl MS 271 

Zdroj: 

http://static.stihl.com/upload/assetmanager/modell_imagefilename/scaled/zoom/6dc60ed8

c2f84c8cbb06c5acfeb48210.jpg#_ga=1.223563163.1643125259.1482395168 

 

 

Popis Parametry

Rozměry 450 x 250 x 290 mm

Motor
2-dobý, 1-válcový, 

vzduchem chlazený

Hmotnost 9,5kg

Max. hloubka řezu 350mm

Výkon 3,7kW

Max. délka nástroje 350mm

Otáčky navolno (ot/min): 3000

Rychlost řetězu 27m/s

Poměr míchání paliva - benzín:olej 25:1

Popis Parametry

Motor 2-MIX

Řezná délka (cm) 37

Zdvihový objem (cm3) 50,2

Výkon (kW/k) 2,6/3,5

Hmotnost (kg) 5,6

Hladina akustického tlaku (dB) 103

Hladina akustického výkonu (dB) 115

Poměr hmotnost/výkon (kg/kW) 2,2
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Ruční okruţní pila Makita DWT HKS15-65 

Princip stejný viz výše. Ideální na rychlé a rovné řezy. Disponuje přesným měřítkem a 

umoţňuje tak řezy pod úhly a ulehčuje práci přímo v lokalitě konstrukce. Pila je kryta 

systémem s odsáváním vzniklého odpadního prachu.  

Tab. 43 – Parametry pro Makita DWT HKS15-65 

 

Obr. 44 – Makita DWT HKS15-65 

Zdroj: http://www.narex-makita.cz/naradi/pily/kotoucove/dwt-hks15-65(550x550).jpg 

 

Makita BDF343SHE 

Bude na stavbě slouţit pro navrtávání otvorů a spojování dřevěných dílců bednění. 

Akumulátorový příklepový šroubovák je poháněn bateriemi a není proto nutné připojení na 

elektrickou přípojku v době provádění a neomezuje tak v pohybu po stavbě. Sada 

obsahuje kufřík, dvě baterie a nabíječku. 

 

Tab. 44 – Parametry pro Makita BDF343SHE 

 

Obr. 45 - Aku vrtačka Makita BDF343SHE 

Zdroj: https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/ade/ade3b48bccffd46b1d198433efcc1159--

mmf130x130.jpg 

 

Popis Parametry

Typ motoru 230V / 50Hz

Příkon (W) 1500

Otáčky (ot/min) 5000

Průměr kotouče (mm) 190

Vnitřní průměr kotouče (mm) 20

Prořez 90° (mm) 64

Prořez 45° (mm) 44

Hmotnost (Kg): 4.10

Rozměry balení (cm): 33 x 26 x 24 33 x 26 x 24

Popis Parametry

Akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah

Otáčky naprázdno 1. převod (min-1) 0-400

Otáčky naprázdno 2. převod (min-1) 0-1300

Výkon do oceli Ø (mm) 10

Výkon do dřeva Ø (mm) 25

Utahovací moment (Nm) 36 / 20

Hmotnost (kg) 1,4

Rozměry (d x š x v mm) 192 x 79 x 226
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Vysokotlaký čistič K 7 Premium eco!ogic Home 

Vysokotlaký čistič s navíjecím bubnem vhodný na silné znečištění. Umoţňuje očištění 

systémového bednění od zbytků betonové směsi před nanesením odbedňovacího 

přípravku. Čistič bude k dispozici i v případě očištění mechanizace při výjezdu ze stavby 

jako prevence před znečištěním vozovky.  

Tab. 45 – Parametry pro K 7 Premium eco!ogic Home 

  

 

Obr. 46 - K 7 Premium eco!ogic Home 

Zdroj: https://www.euronics.cz/image/product/350x350/367921.jpg 

 

TATRA 815 NTH 6x6 

Referenční třínápravové vozidlo určené k dopravě jeřábu na stavbu a následný 

odvoz po demontáţi.   Tab. 46 – Parametry pro TATRA 815 NTH 6x6 

 

Popis Parametry

Tlak (bar/MPa) 20-Max.160 / 2-Max 16

Průtok l/h Max. 600

Plošný výkon (m²/h) 60

Max. teplota přívodní vody (°C) Max. 60

Příkon (kW) 3

Hmotnost bez příslušenství (kg) 20,3

Rozměry (D x Š x V) (mm) 404 x 461 x 968

Nádrţka na čisticí prostředky -

Frekvence Hz 50

Napětí V 230

Popis Parametry

Značka, typ vozidla T 815 NTH 6 x 6

Pohotovostní hmotnost 12 950 kg

Celková hmotnost tahače s připojeným návěsem 22 860 kg

Zátěžová hmotnost na točnici 13 500 kg

Celková hmotnost soupravy 45 000 kg

Typ motoru T 3-930-30

Počet válců 12

Vrtání x zdvih 120 x 140 mm

Chlazení motoru vzduchem

Zdvihový objem motoru 19 000 cm3

Největší výkon motoru 235/2 200 kW/min-1



96 
 
 
 

 

Obr. 47 - TATRA 815 NTH 6x6 

 

 

Obr. 48 - Rozměry stroje TATRA 815 NTH 6x6 

Zdroj: http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815nth_soubory/t815nth-dim.gif 

  

AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK6500 

Referenční vozidlo pro převoz veškerého materiálu potřebného na stavbě včetně objektů 

zařízení staveniště. Vozidlo disponuje hydraulickou rukou pro sekundární dopravu v rámci 

staveniště.  
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Tab. 47 – Parametry pro AVIA D120 

 

 

Rozměry  A=3400 B=1365 C=5990 D=2730 

 

Obr. 49 - Rozměry AVIA D120 

Zdroj: http://1gr.cz/fotky/lidovky/11/101/lnorg/NEV3e4e94_AVIA_0588.jpg 

Popis Parametry

Značka, typ vozidla Avia D120

Pohotovostní hmotnost (kg) 11990

Celková hmotnost soupravy (kg) 21990

Typ motoru ISB4.5E5160

Počet válců 4 v řadě

Vrtání x zdvih 107 x 124

Chlazení motoru vzduchem

Zdvihový objem motoru (cm3) 4462 cm3

Největší výkon motoru (kW/min-1) 160/2 2500 

Základní spotřeba paliva (l/km) 22,4/100

Maximální rychlost (km/hod) 120

Pohon 4x4

Hydraulická ruka Palfinger PK6500

Nosnost (kg/m) 1000/5,60;1450/4,0;3300/1,6
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a) Název stavby: 

Bytový dům Komenského 

b) Místo stavby: 

ulice Komenského třída, obec Liberec  

Číslo parcely: 945/6; Směrovací číslo 460 05 

 c) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro provedení stavby „Bytový dům Komenského“ 

 

Stavebník LIF a.s., ulice Jablonecká 7, č.p. 22, 460 01 obec Liberec 5, 

 

Projektant: Sial architekti a inţenýři spol. s.r.o. Liberec, 

Vedoucí projektu: Ing. František Bielik, Ing. Arch I. Sádlová; ulice U Besedy 8/414, obec 

Liberec 3; Směrovací číslo 460 01 

 

Zhotovitel zprávy: Bc. Jakub Plachý; ulice Krokova 333/22; Liberec 7; 

Směrovací číslo: 460 07; Telefon: 725 852 283; e-mail: jakub.plachy@volny.cz 

 

Stavba se bude nacházet v zastavěném území mezi ulicemi Komenského a 

Tyršova. Samostatný objekt bude na parcele č. 945/6, stavbou budou dotčeny i pozemky 

č. 945/5, 950/4, 946/2 – pro napojení na inţenýrské sítě, sadové úpravy a vybudování 

komunikací. Nadmořská výška je v rozmezí mezi 382,8 – 385,2 m.n.m. Plocha pozemku 

je 2540 m2. Kapacity obytného domu zahrnují 647m2 zastavěné plochy, uţitnou plochu 

3880 m2, obestavěný prostor cca 10030m3,přičemţ procent zastavění je 62%. 

Stavební objekt je sedm podlaţí vysoká novostavba. V 1PP se nachází 20 míst 

k stání a sklepní kóje, a v 6 nadzemních podlaţí je 23 bytových jednotek variabilních 

dispozic. Většina jednotek disponuje balkony, horní byty uskakujícími terasami.  

Přístup do objektu je z východní a západní části přístupný z přilehlých komunikací. 

Projekt řeší bezbariérový přístup, komunikační prostor spojuje schodiště s prosklenou 

stěnou a výtah.  
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Objekt je částečně zaloţen na základových patkách a pasech a základové desce. 

1PP tvoří monolitická stěna, chráněná hydroizolací proti působení tlakové vody a radonu. 

Zbylá podlaţí budou řešena jako skelet sloupy variabilních rozměrů a monolitickou stěnou 

v místě ztuţení a výtahové šachty. Podlaţí budou vyzdívána po obvodu i vnitřně zdícím 

systémem HELUZ. Zastřešení se provede plochou střechou vysypanou kačírkem a 

zateplení bude realizováno systémem ETICS s následnou povrchovou úpravou podle 

architektonických poţadavků.   

 

Technologický předpis se zabývá spodní hrubou stavbou, která je v kontaktu se 

zeminou. Spodní stavbu tvoří základové pasy, patky a desky společně s monolitickými 

stěnami chráněnými hydroizolací. Předpokladem a vstupní kontrolou jsou hotové zemní 

práce – výkop stavební jámy a rýh a zapaţení výkopu. Po dobu provádění prací je třeba 

odsávat čerpadlem tlakovou podzemní vodu.  

Zaloţení bude provedeno plošně na podkladní beton tl. 100mm, na základové 

desce zesílené o základové patky a pasy v místech sloupů a stěn. Předpokládá se třída 

R4 ţulového masivu nebo štěrku G2 pro zaloţení. Normová pevnost základové spáry je 

od 500 do 800 kPa. Konstrukce bude tvořena betonem C30/37-XA1 obedněná z KB bloků 

ztraceného bednění. Vzhledem k agresivitě spodní vody, prostředí klasifikováno jako XA1 

(moţnost karbonatace betonu) bude třeba konstrukci chránit proti tlakové vodě 

hydroizolací. Základové pasy jsou šířky 1000 aţ 1200 po obvodu, pod ztuţujícími 

konstrukcemi 1850mm a výšky 600 aţ 800mm. ŢB deska třídy C30/37-XA1 a vyztuţená 

KARI sítí s oky 100x100 tl.200mm.  

Hydroizolace je tvořena jako černá homogenní vana tvořená mPVC WP 1100 se 

signální vrstvou, chráněnou 2 vrstvami geotextilie. Postup se objevuje v obou předpisech. 

V případě spodní stavby se jedná o vodorovnou část a její vytaţení nad ztracené bednění 

pro moţnost jejího dalšího napojení na svislou hydroizolaci zmiňovanou v etapě horní 

hrubé stavby.  

 Základy pod jeřáb jsou tvořeny patkami a deskou z ţelezobetonu C20/25. Po 

dobu celé etapy jako zdvihací zařízení bude slouţit mobilní jeřáb.  

 

 

 

.  
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Zhotovitel prohlásí a potvrdí obdrţení všech informací o staveništi se spoluúčastí 

na osobní prohlídce. Před zahájením prací je nutné provést vstupní kontrolu předchozích 

prací zemních. Ty zahrnují výkop jámy, rýh a jejich začištění. Zapaţení a zajištění jam 

proti sesuvu. Kontrolu mechanizace, zejména zajištění a bezpečnost jeřábu, vlastní revize 

i revize elektroinstalace pro příkon energie. Je třeba i nadále provádět nepřetrţité 

odčerpávání vody z jámy – to hlavně s přihlédnutím na klimatické podmínky vzhledem 

k lokalitě staveniště. Je přítomno zařízení staveniště se zázemím pro dělníky. O převzetí 

pracoviště se provede záznam do stavebního deníku firmou specializovanou na práce 

monolitické –manipulace s bedněním, betonářskými pracemi a pracemi s ocelí.   

 

Staveniště je zajištěno mobilním oplocením výšky 2,0m. Některé hranice určuje 

samotná rozloha pozemku, která jiţ opatřena plotem je. V místech chatrné ochrany je 

staveniště přesto oploceno, aby se zabránilo vniku cizích osob. Vjezdy na staveniště jsou 

dva (z ulice Komenského a ulice Tyršova) – oba opatřeny uzamykatelnou branou 

tvořenou z mobilního oplocení. Zázemí pro dělníky je zajištěné dovezenými obytnými 

kontejnery, sanitárním kontejnerem s umyvárnou a wc, kontejnerem pro vedení stavby a 

technické zázemí. Z hlediska ekologie na tříděný odpad a jeho následnou likvidaci jsou 

přistavěny odpadní kontejnery – na komunální a stavební odpad. Pro vlastní potřebu 

staveniště budou dotaţeny přípojky vody a elektřiny (DN a příkon je řešen v technické 

zprávě ZS pro jednotlivé etapy). Zařízení staveniště zahrnuje i jeho odvodnění dočasnou 

areálovou kanalizací dešťové i odpadní vody. Zaloţení zdvihacího mechanismu je 

odsouhlaseno statikem a je provedena revize samotného mechanismu a přívodu 

elektrické energie. Staveništní komunikace i skladištní odvodněné plochy jsou tvořené 

recyklátem a štěrkovým zhutněním posypem. Na drobný materiál a nářadí slouţí samotný 

uzamykatelný kontejner.  

Součástí připravenosti je školení zaměstnanců s organizací na staveništi vzhledem 

ke stísněné situaci (ochrana zeleně, skladování,…). Samotnou organizací se zabývá 

technická zpráva ZS.      
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BETON 

ZAPA beton a.s. 

České mládeţe 993/80, 

460 06 Liberec VI- Rochlice 

ZTRACENÉ BEDNENÍ 

KB BLOK systém 

Americká 393 

460 10 Liberec 18 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 

Feromax a.s. 

Partyzánská 444 

460 01  Liberec 11  

IZOLACE 

  DEK Stavebniny 

  Na Lukách 848 

  Liberec  

 

 

Beton základových desek a pasů prostý C 12/15: 

 

 

 

Část konstrukce Výměry objem [m3]

Podkladní beton pod pasy v levé 

části dle PD

(13,425*1,3+6,575*1,3+13,425*1,8+8,375*1,3+7,9

75*1,3+3,1*1,3+4,75*1,3)*0,1
8,1625

Podkladní beton pod pasy ve 

střední části

(1,675*1,5+6,45*2,7+1,375*1,5+2,925*1,5+1,3*1,

5+4,15*3,175)*0,1+(6,15*2,1)*0,1
5,441875

Podkladní beton pod pasy v 

pravé části dle PD

(7,65*1,3+15,65*1,3+17,3*1,3+6,25*1,4+3,1*1,5+

3,35*1,3+3,1*1,5+5,175*1,3)*0,1+(5,65*2,1+5,65*

2,1)*0,1

10,56425

Podkladní beton pod deskami

(13,125*6,275+(13,125*6,275)-

(2*1,8)+6,675*1,8+(9*15,35)-

(2*1,8*5,35)+(13,15*2,625)-

(1,8*2+2,4*2)+1,2*1,075+1,475*1,425+4,025*15,8

25+4,175*0,45+2*3,4+4,1*9,125+3,05*1,8+1,75*1

,375)*0,1

43,92175

Σ 68,090375
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Beton základových desek a pasů prostý C 20/25: 

 

Ţelezobeton základových desek C 30/37: 

 

Ţelezobeton základových pasů C 30/37: 

 

Ţelezobeton základových patek C 30/37: 

 

 

Část konstrukce Výměry objem [m3]

Cementový potěr pod pasy v levé 

části dle PD

(13,425*1,3+6,575*1,3+13,425*1,8+8,375*1,3+7,9

75*1,3+3,1*1,3+4,75*1,3)*0,045
3,673125

Cementový potěr pod pasy ve 

střední části

(1,675*1,5+6,45*2,7+1,375*1,5+2,925*1,5+1,3*1,

5+4,15*3,175)*0,1+(6,15*2,1)*0,045
4,73155

Cementový potěr pod pasy v 

pravé části dle PD

(7,65*1,3+15,65*1,3+17,3*1,3+6,25*1,4+3,1*1,5+

3,35*1,3+3,1*1,5+5,175*1,3)*0,1+(5,65*2,1+5,65*

2,1)*0,045

9,2591

Cementový potěr pod deskami

(13,125*6,275+(13,125*6,275)-

(2*1,8)+6,675*1,8+(9*15,35)-

(2*1,8*5,35)+(13,15*2,625)-

(1,8*2+2,4*2)+1,2*1,075+1,475*1,425+4,025*15,8

25+4,175*0,45+2*3,4+4,1*9,125+3,05*1,8+1,75*1

,375)*0,045

19,764788

Σ 37,428563

Část konstrukce Výměry objem [m3]

Výtah - deska ((2,95*3,725)-(0,375*1,65))*0,4 4,148

Autoplošina - deska ((7,15*5,45)+(0,45*2+0,45*2,4))*0,25 10,236875

Desky levá část dle PD (půdorys 

x výška desky)

(((13,125*6,275+(13,125*6,275-

2*1,8))+6,675*1,8))*0,2 34,62675

Desky pravá část dle PD

((9*15,35-2*1,8*5,35)+((13,15*2,625)-

(1,8*2+2,4*2))+(1,2*1,075+1,475*1,425+4,025*15

,825+4,175*0,45+2*3,4+4,1*9,125+3,05*1,8+1,75

*1,375))*0,2 53,21675

Σ 102,22838

Část konstrukce Výměry objem [m3]

Pasy v levé části dle PD (délka x 

šířka x výška)

(13,125*1+6,275*1+13,125*1,5+8,075*1+7,675*1

+2,8*1+4,45*1)*0,6
37,2525

Pasy ve střední části
(1,375*1,2+6,15*2,4+1,075*1,2+2,625*1,2+1*1,2+

3,85*2,875)*0,6+(5,85*1,8)*0,8
28,29525

Pasy v pravé části dle PD

(7,35*1,0+15,35*1,0+17*1,0+5,95*1,1+2,8*1,2+3,

05*1,0+2,8*1,2+4,875*1,0)*0,6+(5,35*1,8+5,35*1,

8)*0,8

51,942

Σ 117,48975

Část konstrukce Výměry objem [m3]

Patka v pravé části (šxdxv) 1,8*2*0,8 2,88

Patky v levé části (1,8*2+2,0*2,4)*0,8 6,72

Σ 9,6
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ZTRACENÉ BEDNENÍ 

 

 

 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 

Výztuţ základových desek z betonářské oceli: 

 

 

Výztuţ základových pasů z betonářské oceli: 

 

 

Výztuţ základových patek z betonářské oceli: 

 

 

 

IZOLACE 

Izolace spodní stavby proti tlakové vodě (úroveň spolu s horním lícem základů): 

 

 

 

 

Část konstrukce Výměry objem [m2]

Vnější obvod výška 0,6m(13,825+17,85+8,68+1,8+6,325+7,5+17,35+17+1,1+5,95+1,8+5,45+1,8+5,475)*0,667,143

Vnitřní obvody výška 0,4m(12,125+12,125+6,275+3,55+8,075+12,125+6,68+1,8+5,445+6,275+2,65+4,55+15,35+4,55+9,65+2,2+2,625+1,2+1,425+2,675+1,075+1,2+1,375+6,075+1,8+3,05+1,9+7,15)*0,457,99

Σ 125,133

kusů z plochy 125,13/(0,29*0,390) 1107ks

87ks/paleta 1107/87=12,72 13 palet

Část konstrukce Výměry objem [t]

Mnoţství výztuţe 80kg/m3 betonu 0,08*102,22838 8,1782704

Část konstrukce Výměry objem [t]

Mnoţství výztuţe 80kg/m3 betonu 0,08*117,48975 9,39918

Část konstrukce Výměry objem [t]

Mnoţství výztuţe 80kg/m3 betonu 0,08*9,6 0,768

Část konstrukce Výměry objem [m2]

Pasy

13,1*1+16,9*1+12,1*1,0+7,6*1,0+1,8*1+4,4*1+1,

3*1,2+8,2*1,8+4,3*2,4+1,1*1,2+1,1*1,2+1,2*4,3+

2,8*2,65+7,5*1+5,5*1,8+16,35*1+16*1+5,5*1,8+1

,8*1,2+4*1+1,8*1,2+4,8*1

170,53

Výtah 10 10

Autoplošina 48 48

Plocha pod deskami dle PD z 

levé části do pravé

12,1*6,2+12,1*6,2+1,8*6,7+4,5*15,35+4,2*1,8+2,

6*15,35+2,2*13,15+1,1*2,6+4,4*15,8+0,45*4,175

+1,8*3,4+1,4*10,8+2,7*9,1+1,8*3

433,04375

Σ 661,57375
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3.2.1 Doprava jeřábu na stavbu – 102km 
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Obr. 51,51,52 – Dopravní trasa jeřábu 

Zdroj: mapy.cz  

Na trase přesunu jeřábu je zjištěno 5 bodů zájmu. Předmětem řešení byli zejména 

poloměry křiţovatek a kruhového objezdu. Podjezdy mostů jsou při výšce mobilního 

jeřábu 3,55m dostatečné. Mobilní jeřáb má při otáčení nejvyšší kritický poloměr 11,08m 

v hraně vyloţené části jeřábu. Při otáčení vlevo, kola vytvářejí maximální poloměr:  

Levé přední: 2,21m; pravé přední: 8,53m; levé zadní: 5,42m; pravé zadní: 4,9m. V příloze 

navrţení trasy jeřábu je řešení vyznačeno graficky. Podrobný výpis trasy jeřábu: 

Trasa začíná na adrese skladovacího prostoru firmy Kranimex  Nedokončená 1638 

v Praze. Trase vede vlevo po hlavní Objízdná, ostře se odbočí (bod zájmu A) vpravo po 

silnici I. třídy Průmyslová cca 2,1 km (bod zájmu B). Dále rovně po silnici I. třídy Kbelská 

cca 1,6km. Rovně po výjezdu Kbelská/Novopacká, rovně po dálnici Novopacká 74 km. 

Rovně po výjezdu a rovně po dálnici 35 cca 20,1 km. Rovně po nájezdu Exit 22, rovně po 

hlavní Košická vlevo po hlavní Dr. Milady Horákové, na kruhovém objezdu 4. výjezdem po 

hlavní Lípová (bod zájmu C). Vpravo po ulici Boţeny Němcové (bod zájmu D) a vlevo po 

ulici Komenského (bod zájmu E). Pokračuje vpravo po ulici Sadová a následně do cíle 

vlevo do ulice Tyršova. 
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3.2.2 Ztracené bednění - 3,8km 

 

Obr. 53 – Dopravní trasa dodávky ztraceného bednění 

Zdroj: mapy.cz  

 Na trase převozu zdícího materiálu není zaznamenán ţádný bod zájmu. Materiál 

je převáţen vozem AVIA D120 (referenční, záleţí na vozovém parku dodavatele). 

Podrobný výpis trasy dodávky: 

Z firmy KB blok systém trasa vede vlevo po ulici Na Pasece. Vpravo po hlavní ulici 

Švermova – 1,5 km. Pokračuje po hlavní Jungmannova cca 300m. Na kruhovém objezdu 

2. výjezdem po hlavní Jungmannova. Rovně po hlavní Truhlářská, odbočení vpravo po 

hlavní ulici Valdštejnská. Vlevo po hlavní nám. Dr. E. Beneše, dále mírně vlevo po hlavní 

ulici náměstí Šaldovo. Vpravo po hlavní Jablonecká a vpravo do cíle v ulici Komenského. 
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3.2.3 Beton + recyklát a štěrkopískový posyp - 4,9km 

 

Obr. 54 – Dopravní trasa dodávky betonu a kameniva 

Zdroj: mapy.cz  

Na trase převozu posypového materiálu není zaznamenán ţádný bod zájmu. 

Materiál je převáţen vozem AVIA D120 (referenční, záleţí na vozovém parku 

dodavatele). Na trase betonu se jeví jako nepříznivá křiţovatka 8. Března a Boţeny 

němcové – příjezd na Komenského by pak byl z opačné strany. Navrţená trasa zahrnuje 

tento fakt. Autodomíchávače vzhledem k jednosměrné komunikaci na staveništi budou 

zajíţdět k autočerpadlu couváním, příjezd z pravé strany se tak jeví jako vhodnější. Beton 

je dováţen autodomíchávači Stetter AM 8 C. Podrobný výpis trasy dodávky: 
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Výjezd z betonárky ZAPA beton a.s. (popřípadě ASA DOCK s.r.o.) vlevo po silnici 

III. třídy České mládeţe. Na kruhovém objezdu 2. výjezdem po silnici III. třídy České 

mládeţe, pokračuje na kruhovém objezdu 3. výjezdem po silnici III. třídy České mládeţe. 

Na kruhovém objezdu 1. výjezdem po nájezdu na dálnici 35. Rovně po dálnici 35 cca 1,2 

km. Rovně po nájezdu Exit 22. Rovně po hlavní ulici Košická. Dále vlevo po hlavní Dr. 

Milady Horákové, na kruhovém objezdu 4. výjezdem po hlavní Lípová. Odbočí se na 8. 

Března, rovně po hlavní Palachova, vpravo po hlavní nám. Šaldovo, vpravo po hlavní 

Jablonecká a do cíle vpravo po ulici Komenského. 

 

3.2.4 Betonářská výztuţ - 3,2km 

 

Obr. 55 – Dopravní trasa dodávky betonářské oceli 

Zdroj: mapy.cz  

Na trase převozu ocelového materiálu není zaznamenán ţádný bod zájmu. Trasa 

je volena tak, aby vozy AVIA D120 (referenční, záleţí na vozovém parku dodavatele) 

bezpečně projeli se svazky výztuţí délky 6m. Výztuţ se bude skladovat dle situace na 

staveništi u druhého vjezdu z ulice Tyršova.  Podrobný výpis trasy dodávky: 

Trasa z firmy Feromax a.s. vede vpravo po ulici Ostašovská. Vpravo po hlavní 

Londýnská cca 1,7 km. Následně vlevo po hlavní ulici nám. Šaldovo. Pokračuje vpravo po 

hlavní ulici Jablonecká a rovně na druhé křiţovatce do cíle v ulici Tyršova. 
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3.2.5 Izolace - 3,8km 

 

Obr. 56 – Dopravní trasa dodávky izolačního materiálu 

Zdroj: mapy.cz  

Na trase převozu izolačního materiálu není zaznamenán ţádný bod zájmu. Jedná se o 

klasickou přepravu na valníku. Podrobný výpis trasy dodávky: 

Trasa ze stavebnin začíná vlevo po ulici nám. Na Lukách. Vlevo po ulici Chabarovská. 

Dále vpravo po silnici III. třídy České mládeţe. Na kruhovém objezdu 2. výjezdem po 

nájezdu 35, rovně po dálnici 35 cca 1,2 km arovně po nájezdu Exit 22. Rovně po hlavní 

ulici Košická. vlevo po hlavní Dr. Milady Horákové, na kruhovém objezdu 4. výjezdem po 

hlavní Lípová, vpravo po ulici Boţeny Němcové a nakonec vlevo buď první odbočkou do 

ulici Komenského nebo druhou do ulice Tyršova v závislosti potřeby sloţení materiálu. 
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Sekundární dopravu po stavbě zajišťuje mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030TD – 

dopravuje betonářskou výztuţ, ztracené bednění do konstrukce. Bude slouţit i ke 

konstrukci věţového jeřábu Liebherr 80 LC. Oba jeřáby zajišťuje firma Kranimex s.r.o 

s provozovnou v Praze – Kyjov.  

Dopravu betonu po převzetí bude zajišťovat autočerpadlo Schwing Stetter 39 SX. 

Posudky na stroje jsou v kapitole strojní sestavy.  

Stavební buňky a sanitární kontejner je mimo dosah stavebního jeřábu, na 

staveniště bude dopraven pronajímatelem a sloţen hydraulickou rukou na místo určení 

dle situace ZS.  

Na stavbě budou k dispozici stavební kolečka, stavební vědra pro přesun 

materiálu menších objemů.  

 

Skladovací plocha je řešena ve výkresu ZS. Je přístupná u vjezdu z Tyršovy ulice. 

Podkladní skladová plocha na ocel a bednící tvárnice i jako pracovní plocha pro 

manipulaci s výztuţí – bude provedena z cca 150mm zhutněného posypu štěrkopískem a 

recyklátem. Plocha je čištěná a spádem odvodněná. Materiál se bude skladovat 

v originálních obalech na paletách, výztuţ na dřevěné hranoly.  

Role izolace musí být skladovány v původním balení, ve vodorovné pozici v suchu 

a chladnu uzamykatelném stavebním kontejneru. Chránit se musí před přímým sluncem, 

deštěm, sněhem, ledem. 

Po dokončení základové desky, se skladová plocha částečně přesouvá i na desku 

samotnou z hlediska prostorového řešení i ochrany materiálu před krádeţí. Dodávky 

materiálu přemisťuje jeřáb automaticky na stavbu. Skladování je třeba koordinovat. 

Dodávky jsou řešené tak, aby prvky byly v co nejkratším časovém rozmezí zabudovávány 

do objektu. 

Mnoţství bednícího systému je stanoveno s ohledem na časové, finanční i 

prostorové vyuţití, vyuţíváno je téměř neustále, projekt však počítá i s jeho skladováním 

přímo na stavbě s důkladným ohledem na bezpečnost. Bednění je skladováno v paletách 

určených výrobcem. Čištění dílců se provádí na speciálním místě s odkalovacím 

bazénkem.    
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Zařízení staveniště je projektováno a je v takovém stavu, aby vyhovovalo obecným 

pracovním podmínkám všech pracovníků. Staveniště je oplocené, chránění proti krádeţi 

uzamykatelnými buňkami. Sanitárním kontejnerem pro moţnost hygieny a wc. Prostorem 

pro skladování a manipulaci s materiálem. Zdvihacím mechanismem pro sekundární 

dopravu na staveništi. Pracovníci musí být vybaveni ochranným oděvem s moţností 

upnutí drobného nářadí, helmou, vestou, brýlemi, vysílačkou pro komunikaci se 

strojníkem jeřábu. Při pohybu na bádii musí být pracovník jištěn a chráněn proti pádu. 

Uchycováním na hák jeřábu jsou pověření pouze proškolení pracovníci a vazači, pod 

břemenem je zakázáno se pohybovat nebo alespoň s minimálním výskytem.  

Kaţdý kdo se pohybuje na stavbě je proškolen proti podpisu BOZP, organizací ve 

výstavbě a pohybu a organizaci na staveništi, samotným procesem a dokumentací. 

Dojde-li ke změně dokumentace, je třeba na staveniště donést novou aktualizovanou 

formu pro všechny čety. Pracovní směna je stanovena na 10h od 7:00 do 17:30. Doba se 

můţe měnit s ohledem na řádné plnění harmonogramu, navozených vícepracích,…  

Práce se provádějí ve výkopu i ve výšce. Proces je suchý i mokrý. Z toho plynou 

pracovní podmínky procesu. Výkop musí být opatřen zábranami proti pádu nad 

zapaţenými stěnami. Do výkopu je po předchozích pracích strojně vykopán sjezd. 

Průběţnou kontrolou musí být stanoveny klimatické podmínky, které jsou důleţité pro 

bezpečnou práci na staveništi. Jeřáb nesmí manipulovat s břemeny nad okolními 

pozemky, ani vzrostlou zelení – tím se přesun materiálu komplikuje, přesun nad 

buňkovištěm se neřeší z důvodu mimo dosah.  

Při manipulaci s břemeny při síle větru 11m/s (při 8m/s se v rámci etapy nebudou 

provádět práce na plošinách nebo práce na bednění ve výšce) se proces musí pozastavit. 

Mezi nepříznivé podmínky patří i silná bouře, prudký déšť, sníh mlha se sníţenou 

viditelností pod 30m.     

Teplota T<+5°C – nastává pomalejší hydratace, je třeba konstrukci, nebo 

záměsovou vodu zahřívat.  

Teplota T<0°C – dochází k promrzání, rozpínaní a následnému porušení 

konstrukce. Obecně tak lze stanovit podmínku, ţe by se měla betonáţ pozastavit, klesne-

li teplota pod 5°C.  
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Teplota T>30°C – dochází k vypařování vody z betonové směsi a je třeba beton 

ošetřovat zavlaţováním konstrukce, kropením betonu, obalováním do fólií. [34][35] 

 

Postupy, zábory a organizace prací jsou dány harmonogramem a konkrétní situací 

v daný moment na stavbě. Následující popis určuje správné technologické provedení 

spodní hrubé stavby. Na stavbě je neustále k dispozici aktuální projektová dokumentace, 

jejíţ pravidelná kontrola zajišťuje správné provedení. Vyhloubené zajištěné rýhy např. 

dřevěnými hranoly jsou vysypány štěrkem, na který se následně poloţí podkladní beton 

pro zajištění roviny. V dalším kroku se poloţí ochranná izolace a přikryje se krycí vrstvou 

betonu. Na takový podklad lze začít bednit ztraceným bedněním základové konstrukce a 

následné ukládání výztuţe a vylití betonovou směsí. Základové pasy pak působí sami 

jako ztracené bednění pro základovou desku, která lícuje s horní hranou pasů. Beton se 

ošetřuje, dokud nedosáhne dostatečné pevnosti. 

 

Z výstupní kontroly předchozí etapy a kontroly staveniště je známo - zemní práce 

jsou hotové, spára je zkontrolována TDI. Na úroveň základové spáry jsou namontovány 

zemnící pásky s vyvedením, kde bude elektrický rozvod objektu spojen se zemí a v tomto 

místě bude přiřazen nulový potenciál země. To umoţní ochranu před úrazem elektřinou 

v době uţívání objektu. 

Vykopaná ornice a pouze část zeminy z jámy je uloţena na staveništi pro 

částečnou nutnost zásypů, vzhledem k situaci staveb je většina zeminy odvezena na 

skládku. Je proveden hydrogeologický průzkum, jsou známy základové poměry (třída R4 

– G2; pevnosti 500kPa aţ 800kPa) a na dno výkopu jsou poloţené drenáţní trubky 

Raudril PVC DN100 pro odvodnění stavební jámy na proměnlivé kótě od -3,64m do -

3,97m. Poloţeno je také trubní vedení pro TZB dle PD.  

Jedna ze sond při hydrogeologickém průzkumu prokázala přítomnost podzemní 

vody a jiţ při výkopových pracích bylo nutné odsávat vodu ze stavební jámy. Pří realizaci 

spodní stavby bude nadále prováděno odčerpávání vody do kanalizační šachty 

v severozápadní části dle výkresu ZS.  
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Po předání staveniště, provede geodet první zaměřování bodů pro vymezení 

prostoru provádění podkladního betonu a ztraceného bednění dle PD. Geodet bude 

vyměřovat body v průběhu výstavby ve více etapách, nelze vyměřit body hned naráz 

v jeden moment. Stavba je ovlivňována podzemní vodou. V místě prostupů základovými 

pásy budou poloţeny 2x těsněné ocelové trubky 159/4 v délce 1,5m na dno -3,55m. 

Práce by měly probíhat za co nejvhodnějších klimatických podmínek, tzn. je vyloučeno, 

aby půda byla promrzlá či rozbahněná, v takovém případě je třeba vyčkat lepších 

podmínek. Voda se bude odsávat čerpadlem, aby nedošlo k sesuvu a ztráty pevnosti 

půdy. Hrany objektu se vyznačí pomocí vápna nebo spreje.  

 

První vrstvou skladby základů bude zhutněný vyrovnávací drenáţní štěrkový 

násyp frakce 16/32mm v tloušťce 50mm na kótě -3,5m pod deskou, -3,87m v místě 

obvodových pasů, -4,07m v místě patek, -4,25m u autoplošiny a -4,87m u dojezdu výtahu. 

Na podsyp se poloţí vyrovnávací podkladní vrstva betonu třídy C12/15 v tloušťce 100mm 

minimálně se sítí 150/150/6,3. Povrch betonu musí být hlazený (zatřený) kvůli pokládce 

HI, nedojde tak vyššímu riziku mechanickým poškozením.   

 

Ztracené bednění bude i nadále plnit zároveň funkci ochrany hydroizolace. Na 

hotový podkladní beton se vytyčí a vyznačí rozměry základových pasů. Ze skládky se 

jednotlivé tvárnice roznesou do míst budoucích základů. Následně lze začít klást bednící 

bloky KB 1-15 A přírodní 150x190x390mm, které modulově korespondují s rozměry 

základových pasů. Tvárnice se kladou ve dvou vrstvách po vnějším líci budoucích 

základů. Tvárnice se vyskládají tak, aby byly ve stejné výšce a líc zdiva byl v rovině, 

přesnosti se dosáhne častým měřením vodováhou.  

Postupně se tak vyformují celé základy podle PD. Povrch musí být vyrovnaný a 

začištěný. První řada se ukládá do maltového loţe, druhá řada s vazbou na spodní o čtvrt 

aţ polovinu tvarovky. Je třeba vizuálně zkontrolovat, zda bednění všude těsní. Případně 

netěsnosti je třeba neprodleně zapěnit, aby nedošlo k výtoku betonu při betonáţi.  

Bednění dojezdu výtahu bude prováděno systémově – jednostranné bednění – 

princip je popsán v kapitole technologický předpis – horní hrubá stavba, kde se 

systémovému bednění věnuje více dopodrobna.  
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Izolace se provádí ve třech vrstvách. V prvním kroku se natáhne s překrytím 

100mm mezi vrstvami ochranná polypropylenová geotextilie Filtek plošné hmotnosti 

300g/m2 s vlastností odolávat plísním, bakteriím a chemikáliím. Kontroluje se, aby textilie 

nebyla mechanicky poškozená a aby byla rozprostřená v celé své délce. V druhém kroku 

se pokládá hydroizolační systém Sikaplan WP 1100-20HL se signální vrstvou tloušťky 

2mm.  

Svary dvou sousedících pásů se moukou překrývat o 60-125mm, počítá se s 

překrytím o 100mm a povrchy musí být vyčištěné. Klimatické podmínky nad +5°C aţ 

+35°C. Teplota podkladu minimálně 0°C.  

 Svary se svářejí ručně pomocí svařovacího automatu Leister Twinny S, válečku 

s kombinovaným klínem. [31] 

 

 

Obr. 57 – Funkce svářecího automatu 

Zdroj: http://www.weldplast.cz/wp-content/uploads/TWINNY-S-manual-cz1.pdf 

Teplota přiváděného vzduchu je řízena elektronicky a lze ji plynule měnit. 

Optimální kombinací výhod kontaktního tepla a přiváděného vzduchu se vyuţívá 

k přenosu tepla. Schéma výše znázorňuje funkci tří sloţek tepla – dva překryté pásy 

izolace jsou předehřívány a přítlačnou silou na válečky při kontaktu dojde k vzájemnému 
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prohřívání materiálu při pohybu přístrojem směrem k sobě – dojde ke vzniku dvou dílčích 

svarů se zkušebním kanálem.  

Kontroly svarů se vizuálně a mechanicky musí kontroly vţdy a všechny, dále se 

nahodile provádí i vakuová zkouška pro zajištění vodotěsnosti celé konstrukce. Svislé 

izolace se mechanicky kotví po 0,5m natloukacími talířovými polyamidovými 

hmoţdinkami. Kaţdá kotva se překryje záplatou kvůli vodotěsnosti. Izolace je vyvedena 

v přesahu 750mm na vnějším obvodu budoucích pasů. HI se překryje další vrstvou 

geotextilie Filtek. Izolace se překryje krycí vrstvou cementového potěru pevnost C20/25 

tloušťky 45mm a stabilizuje se v „kanálu“ ztraceného bednění ve vodorovném směru. 

Izolaci vytáhneme svisle na vzdálenost 600mm vnější strany pasů s 150mm přesahem 

(spolu s geotextilií), na který se při provádění 1PP bude moci navázat. Potěrem je tak 

chráněna proti mechanickému poškození při pokládce a betonáţi samotných pasů.  

 

Krycí vrstva potěru musí být vyčištěná. Poloţením distančních tělísek 

zabezpečíme dostatečné krytí betonářské oceli. Před vkládáním výztuţe se ujistíme, ţe je 

mechanicky neporušená, zbavená olejů či nečistot, bez známek koroze. Po přejímce 

materiálu je výztuţ upravována, vázána do armokošů dle PD a pomocí mobilního jeřábu 

dopravována do konstrukce (popřípadě je svazek výztuţe dopraven ke konstrukci a 

vyvázána v konkrétním místě). Výztuţ je navrţena, aby odolávala vyššímu vnějšímu 

zatíţení, přesto je zakázáno po ní jakkoliv se pohybovat a způsobovat případné 

deformace.  Výztuţ je navzájem stykována a svářena proškoleným pracovníkem 

vlastnícím svářečský průkaz. [35] 

 

 Betonová směs bude zajištěna dopravou autodomíchávači. Samotnou betonáţ 

provádí a koordinuje mistr čety a vede komunikaci s jeřábníkem, kterého navádí. Moţnost 

betonáţe vyplívá z podmínek procesu. Ukládat beton lze z maximální výšky 1,5m, aby 

nedocházelo k rozpojování sloţek betonu při ukládání do konstrukce. Musí se dbát na 

bezpečnost, hadici čerpadla obsluhuje mistr. Při volném ukládání betonu nesmí docházet 

k deformaci a posunu výztuţe, deformaci bednění.  

 Kontrola hutnění betonové směsi dle TP. Vibrování základových pasů a patek 

jehlovými vibrátory, tloušťka hutněné vrstvy nesmí být větší neţ 1,3*n, kde n je délka 

hlavice vibrátoru, tedy 1,3*0,37=0,45m. Vzdálenost sousedních vpichů maximálně 1,4*m, 
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kde m je poloměr účinnosti vibrátoru (8-10 násobek průměru hlavice vibrátoru 

0,038*10=0,38), tedy 1,4*0,38=0,53 – jednotlivé vpichy se provádějí po 0,5m. [35] 

 

Pro základovou desku platí stejný postup jako u základových pasů. Chronologicky 

je však moţné realizovat betonáţ aţ po 1-2dnech ošetřování základových pasů, které 

spolupůsobí se základovou deskou jako ztracené bednění. 

Na úrovni -3,5m je plocha posypána a zhutněna drenáţním štěrkem 16/32mm o 

mocnosti 80mm. Srovnáním do roviny se uvede podkladním betonem s kari sítí 

150/150/6,3mm s hlazeným povrchem. 

Při provádění hydroizolace je třeba se napojit a zhomogenizovat vanu všude kde 

je vyvedena při provádění základových pasů, je bezpečnější provádět hydroizolaci 

současně při provádění pasů.  

Na 2 volně loţenou krycí vrstvu geotextilie se provede krycí cementový potěr 

C20/25 o mocnosti 45mm.  

Síť, pruty se poloţí na distanční podloţky kvůli krytí v jednom směru a sváţí se. 

Mezi dolní a horní vrstvu výztuţe se poloţí ocelové UTH distanční pásy se základnou 

25cm a osovou délkou 2m, s výškou U dle PD, která jistí danou vzdálenost horní a dolní 

výztuţe. Nakonec se vyváţe druhý směr výztuţe. 

 

Obr.58 – Distanční ocelové UTH prvky  

Zdroj: http://www.kotaca.cz/FOTKY/68-UTH_zabudovany.jpg 

Pro samotné vyztuţení a vylití desky betonem platí stejná pravidla jako u pasů. 

Ukládat beton lze z maximální výšky 1,5m, aby nedocházelo k rozpojování sloţek betonu 

při ukládání do konstrukce. Musí se dbát na bezpečnost, hadici čerpadla obsluhuje mistr. 

Při volném ukládání betonu nesmí docházet k deformaci a posunu výztuţe, deformaci 

bednění. Hutnění betonu v základové desce se provádí plošně vibrační lištou.      
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Betonáţ konstrukcí vychází dle harmonogramu na zimní období, proto je potřeba 

sledovat klimatické podmínky, důleţité je sledovat okolní teplotu a teplotu bednící 

konstrukce – 3x denně. Podmínky pro beton jsou vypsány výše. Je lepší se vyvarovat 

betonáţi při teplotě niţší neţ 0°C – hydratace se zastavuje. Při nízkých teplotách pod 5°C 

je všeobecně třeba počítat s delší dobou odbedňování. V případě mrznutí můţe dojít 

k znehodnocení celé struktury konstrukce. Pokud klesne pod 5°C, doporučuje se vykonat 

následující opatření dokud beton nedosáhne pevnosti alespoň 5MPa:  

- Bednění musí být prosté nečistot, ledu, vody  

- Pouţít retardačních prostředků (sníţení dávky záměsové vody) 

- Ohřev kameniva, ohřev záměsové vody 

- Pouţít vyšší stupeň sloţky cementu 42,5 R 

- Po uloţení betonu do bednící konstrukce obepnout základy rohoţemi 

nebo polystyrenovými deskami, popřípadě nákladnější aktivní ohřev a to 

horkovzdušným zahříváním  

- Neošetřovat beton vodou  

 

V rámci etapy spodní stavby je potřeba vybudovat základy pod věţový jeřáb, a to 

v takové lhůtě dle harmonogramu, aby mohly bezprostředně navazovat práce horní hrubé 

stavby. Základ tvoří dle statického výpočtu čtyři patky se základovou deskou. Postup 

zaloţení je stejný. Na stěny základů bude pouţito systémové bednění Peri, princip viz 

další kapitola.  

 

Pracovníci podílející se na výstavbě jsou povinni řídit se technologickými předpisy, 

dodrţovat zásady BOZP (školení), jsou seznámeni s riziky a poučeni se situací a 

zařízením staveniště.  

Sestava pracovní čety: 

- Mistr/Betonář – 1 

Mistr s praxí v oboru a výučním listem je zároveň vedoucím pracovní čety, který kontroluje 

postup prací a ručí za jejich kvalitu a vyhotovení v souladu technologickým postupem, 

normami a vyhláškami 
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- Tesaři – 4 

Budou sestavovat systémové bednění na stavbě, vytvářet dřevěné doměrky a bednění 

stavebních otvorů a prostupů. Vzdělání SOU. 

- Izolatéři – 5 

Izolatéři. Budou pokládat hydroizolaci včetně ochranných textiliíí a provádět vzájemné 

spoje překrytím.Vzdělání SOU. 

- Ţelezáři/Vazači – 4 

Ţelezáři naváţou a nastříhají výztuţ podle PD. Dále jejich povinností je vázání břemen na 

závěs jeřábu,  případě potřeby komunikují se strojníkem jeřábu při dopravě materiálu po 

staveništi, sám koordinuje mistr. Vzdělání SOU. 

- Betonáři – 2 

Betonáři budou na stavbě ukládat betonovou směs do bednění a následně ji hutnit, 

vzdělání SOU. 

- Zedníci – 3 

Zedníci budou na stavbě provádět zdivo ze ztraceného bednění, vzdělání SOU. 

- Svářeči – 2 

Odborně budou provádět spoje výztuţe. Vzdělání SOU, vlastnící průkaz svařování TIG- 

svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2. 

- Pomocní dělníci – 4 

Pomocná síla pro jakékoliv druhy pomocných prací – nošení materiálu, rozhrnování 

betonu, hutnění betonu, zajišťování pořádku na staveništi 

- Jeřábník – 1 

Strojník obsluhující jeřáb, vlastní profesní a řidičský průkaz skupiny C 

- Řidič autočerpadla – 1 

Strojník obsluhující autočerpadlo, vlastní profesní a řidičský průkaz skupiny C 

- Řidič autodomíchávače – 1 

Strojník obsluhující autodomíchávač, vlastní profesní a řidičský průkaz skupiny C 

 

Podrobným popisem a parametry jednotlivých strojů se zabvá samostatná kapitola 

stavební stroje. Výpis strojů pro tuto etapu: 

Všeobecné:      

Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030TD 

Odvodňovací čerpadlo Flygt 2610 
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Tatra 815 NTH 6x6 

AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK 6500 

Izolační práce: 

Svařovací automat Leister Twinny S 

Ţelezářské práce: 

Invertor PEGAS  200AC/DC 

Úhlová bruska Makita GA9020K 

Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 Y 

RT-40 vazačka výztuţe 

Betonářské práce: 

Autodomíchávač AM 8C 

Autočerpadlo Schwing S 39 SX 

Vibrační lišta RVH200 

Ponorný vibrátor Perles CMP AM 35 

Míchačka Atika Expert 185 

Řetězová pila na beton a cihly 680ES 

Ostatní:  

Motorová pila Stihl MS 271 

Kotoučová pila Makita DWT HKS15-65           

Aku vrtačka Makita BDF343SHE 

 

Podrobněji se zabývá samostatná kapitola kontrolní a zkušební plán – spodní stavba. 

Vstupní kontroly 

 Kontrola PD 

 Kontrla připravenosti staveniště 

 Kontrola zemních prací 

 Kontrola stavu základové spáry 

 Kontrola vytýčení 

 Kontrola vyměření geodetických bodů 

 Kontrola inţenýrských sítí 

Mezioperační kontroly 

 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola materiálu 

Kontrola mechanizace 
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Kontrola pracovní síly 

Kontrola odvodnění staveniště 

Kontrola poloţení a vyvedení zemnícího pásku 

Kontrola provedení štěrkového loţe a podkladního betonu 

Kontrola poloţení geotextilie a provedení vodorovné hydroizolace 

Kontrola bednění základových pasů 

Kontrola výztuţe 

Kontrola monolitické konstrukce – ukládání betonu 

Kontrola dodrţování technologické pauzy a ošetřování betonu 

Kontrola povrchu betonových konstrukcí 

Výstupní kontroly 

Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrola rovinnosti zákl pasů, kontrola rovinnosti bet. Kcí 

Kontrola pevnosti betonu a statické únosnosti 

Kontrola podle PD 

 

 Podrobněji se zabývá samostatná kapitola plán BOZP. 

Zásady bezpečnosti budou v souladu s: 

Stavebním zákonem 183/2006.  

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. Května 

2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. Prosince 2006; O bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo 

poškození zdraví, při jejichţ provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 
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Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

ČSN 73 0802 (730802) Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) Poţární bezpečnost staveb - Poţární odolnost 

stavebních konstrukcí 

Nařízení vlády 362/2005 ze dne 17. Srpna 2005; O bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

Nařízení vlády 378/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky 

na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické poţadavky na osobní ochranné prostředky 

Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády 11/2002 Sb. Stanovující vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů- Zákon  201/2012 Sb. – O ochraně ovzduší 

Zákon 114/1992 Sb. – O ochraně přírody a krajiny 

Zákon 17/1992 Sb. – O ţivotním prostředí 

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Zákon 133/1985 Sb. O poţární ochraně 

 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP 

- Podle rozsahu prací bude na stavbě více neţ jeden dodavatel. Dle zákona § 14 bude 

určen koordinátor zadavatelem stavby. 

- Dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb Předpokládaná doba výstavby je delší neţ 30 dní, 

současně se na stavbě bude vyskytovat více jak 20 fyzických osob. Je třeba vytvořit plán 

BOZP dle nařízení 591/2006 přílohy č. 5: 

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10 

m. 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

- Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
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Ochrana prostředí je řešena v samostatné kapitole. Výstavba je prováděna 

s ohledem na pravidla určená hygienickými normami. Zejména do toho spadá 

minimalizace hluku a prašnosti, ochrana komunikace před znečištěním. Osmi hodinové 

pracovní směny jsou od 8-16h z hlediska minimalizace rušení okolí klukem, vzhledem 

k okolní zástavě. Odpady vzniklými na stavbě se řídí:   Zákonem č. 185/2001 Sb. 

Zákon o odpadech, tak aby byl minimalizován vliv stavby na ţivotní prostředí 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí 381/2001 Sb., 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): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kód Název Kategorie Naloţení s odpadem

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku O Skládka

13 01 Odpadní hydraulické oleje N regenerace/spalování

13 02 Odpadní motové, převodové a mazací oleje N regenerace/spalování

13 05 Odpady odlučovačů oleje N regenerace/spalování

13 07 Odpady kapalných paliv N regenerace/spalování

15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 

dopadu)
O Skládka

15 02 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochr.oděv O Skládka

17 01 01 Beton O Recyklace

17 02 01 Dřevo O Recyklace

17 02 02 Sklo O Skládka

17 02 03 Plasty O Skládka

17 04 05 Ţelezo a ocel O Sběrna

17 06 04 Izolační materiály O Skládka

20 Komunální odpad včetně sloţek z odděleného sběru - -
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Tato kapitola se zabývá prováděním kontrol a zkoušek v první řešené etapě a je 

zároveň přílohou k tabulkám KZP. Etapa spodní stavby zahrnuje odizolování objektu proti 

vodě a radonu, a zaloţení objektu. Plán kompletuje postup zkoušek, odpovědnosti, měřící 

techniky a závazné normy, kterými je třeba se řídit. Dodrţení kontrolního plánu je zárukou 

dosaţení poţadované kvality výstavbového procesu. Zápisy do KZP jsou v souladu se 

zápisy do stavebního deníku.   

 
2.1 Kontrola projektové dokumentace a dokumentace související s výstavbou 
 

Kontrola prováděná před převzetím staveniště, předmětem kontroly je 

kompletnost, srozumitelnost a platnost projektové dokumentace, technologických 

předpisů a technických zpráv v souladu s:   

Vyhláškou č. 62/2013 Sb.,  

183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

268/2009 O technických poţadavcích na stavby.  

Kontrolu provádí technický dozor a stavbyvedoucí jednorázově, vizuálně a 

provede se zápis do stavebního deníku. 

2.2  Kontrola staveniště 
 

Jedná se o komplexní kontrolu podmínek a zařízení staveniště. Jednorázově 

vizuálně technický dozor s vedením stavby.  

Kontroluje se zabezpečení staveniště a zamezení přístupu na staveniště – 

mobilním oplocením do výše 2,0m spolu s uzamykatelnými branami, výstraţné cedule, 

cedule o informování provádění výstavby, dopravní značení informující o výjezdu vozidel 

ze stavby.  

Kontrola povrchu pro pojezd těţké mechanizace – štěrkový posyp, recyklát 

150mm. Kontrola šířky staveništních komunikací – minimálně 3m (pouze jednoproudové).      

 Kontrola stavu staveništního vybavení, stavebních a sanitárních kontejnerů. Podle 

PD a situace zařízení staveniště.  

 Kontrola označení skladování stavebního odpadu. 

 Kontrola sítí pro potřeby ZS – funkčnost, celistvost, poškození. 

 Kontrola sjezdu do výkopu do max. sklonu 15°,  
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O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

2.3  Kontrola zemního tělesa a zemních prací 

  Dle ČSN 736133 technický dozor, stavbyvedoucí a geolog kontrolují geologické 

podmínky a chování zeminy pro zemní a základové práce v souladu s hydrogeologickým 

průzkumem, který je součástí PD. Kontrola třídy zeminy, sloţení, vliv radonu a přítomnost 

spodní vody.  

 V rámci předešlé etapy byla proveden průzkum a lokalizace cizích těles v zemině 

– přítomnost základů,… a následně kontrola před jejich bouráním, kontrola omezení 

prašnosti. Vstupní vizuální kontrolou bude jejich odstranění a kontrola způsobu naloţení 

s odpadem – odstranění do kontejneru na stavební odpad a jeho vyvezení dle 93/2016 

Sb. 

Provede se kontrola svahování stavební jámy v poměru 1:2, taktéţ kontrola 

zarovnání stěn výkopu a rýh s odchylkami 50mm na 3m lati.  

Kontrola zajištění výkopu proti pádu osob do hloubky provizorním dřevěným 

zábradlím 1,1m.  

Dle ČSN 721006 se provede kontrola zhutnění zemin a sypanin 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

2.4 Kontrola stavu základové spáry  

 Jedná se o výstupní kontrolu předešlé etapy. Dle ČSN EN 1997-1, ČSN 73 6133, 

ČSN 73 0205 musí být dno prosté všech nečistot, ledu sněhu, kamenů, stavebního 

odpadu.  

Zkontroluje se jednorázově kvalita zhutnění deskou (rázová dynamická zatěţovací 

zkouška). 

 
2.5  Kontrola vytýčení objektu 

Dle ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2 mistr a geodet zkontrolují vytýčení objektu 

v souladu s PD. Geodet vyměří body ucelené konstrukce, provázkem a sprejem, 

vybudováním laviček se vyznačí hranice základů. Tolerance výškové ± 10 mm a směrové 

± 30 mm.  

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

 

2.6 Kontrola vyměření geodetických bodů (kontrola rozměrů) 

Dle ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2 technický dozor, stavbyvedoucí a geolog 

kontrolují naměřené hodnoty z projektové dokumentace. Kontrola se provádí 
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několikanásobným měřením totální stanicí (elektronický teodolit), minimálně 1 výškopisný 

a 2 polohopisné body.  O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Tolerance do:

 4m  ±20 mm 

8m ±25 mm 

16m  ±30 mm 

 

2.7  Vytýčení inţenýrských sítí 

Dle  183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu a PD geodet se 

stavbyvedoucím pomocí vibračního detektoru určí přesnou polohu stávajících 

inţenýrských sítí a vyznačí je a zkontroluje se vzdálenost ochranných pásem.  

Ochranná pásma platí pro:  Vodovod – 1,5m 

   Plynovod – 1m 

   Vedení NN – 1m 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

2.8 Kontrola klimatických podmínek 

Dle TP, který stanovuje, kdy se mohou stavební práce vykonávat. Kromě vizuální 

kontroly (silný déšť, sněţení) bude mistr, stavbyvedoucí průběţně (v rámci betonářských 

prací i 3x za den) měřit okolní teplotu.  

Teplota T<+5°C – nastává pomalejší hydratace, je třeba konstrukci, nebo 

záměsovou vodu zahřívat.  

Teplota T<0°C – dochází k promrzání, rozpínaní a následnému porušení 

konstrukce. Obecně tak lze stanovit podmínku, ţe by se měla betonáţ pozastavit, klesne-

li teplota pod 5°C.  

Teplota T>30°C – dochází k vypařování vody z betonové směsi a je třeba beton 

ošetřovat zavlaţováním konstrukce, kropením betonu, obalováním do fólií.  

Při manipulaci s břemeny při síle větru 11m/s (při 8m/s se v rámci etapy nebudou 

provádět práce na plošinách nebo práce na bednění ve výšce) se proces musí pozastavit. 

Mezi nepříznivé podmínky patří i silná bouře, prudký déšť, sníh mlha se sníţenou 

viditelností pod 30m. 

Základové konstrukce se nesmí provádět v kontaktu se spodní vodou a 

s rozbahněným podloţím – hrozí porušení sloţky betonu.  
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Podkladní půda nesmí být promrzlá, vlivem změny teploty pak dochází k pracování 

půdy a nepříznivému vlivu na základové konstrukce. Práce je třeba pozastavit a znovu 

zahájit v případě zlepšení podmínek.   

O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku.    

 

2.9 Kontrola materiálu 

Dle ČSN 206-1 Beton, ČSN EN 10 080 Ocel, ČSN EN 1850-2 Hydroizolace. 

Provádí vizuálně mistr, technický dozor, stavbyvedoucí. Kontrola se provádí při kaţdé 

přejímce materiálu. Shodu dodacího listu s PD, mnoţství, kvalitu, neznehodnocení. 

Obsah dodacího listu:    

Název a adresu výrobce 

Číslo a datum vystavení 

Název a sídlo odběratele 

Místo dodávky 

Předmět dodávky  

Hmotnost a objem dodávky   

Dodací listy se archivují na stavbě. 

 

2.10 Kontrola mechanizace 

 Dle 183/20016 Sb., 378/2001 Sb. A 176/2008 Sb. Stavbyvedoucí, mistr se strojní 

obsluhou provedou jednorázovou vizuální kontrolu a funkčnost a spolehlivost stroje.   

 Provádí se posouzení negativního vlivu na ţivotní prostředí, útěky oleje a 

pohonných hmot, znečišťování okolí při výjezdu ze staveniště.  

 Kontrola a funkčnost zdvihacího zařízení, signalizace. Kontrola všech 

uvaţovaných strojů etapy před uvedením do provozu – vţdy funkčnost a spolehlivost i 

s ohledem na bezpečnost.   

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

2.11 Kontrola pracovní síly 

 Mistr kontroluje jak fyzickou tak i odbornou způsobilost vykonávat přidělenou 

činnost na stavbě. Stavbyvedoucí kontroluje docházku, počet dělníků, certifikáty, 

svářečské a vazačské průkazy, znalost BOZP v rámci stavby.   

 V případě podezření provádět kontroly na přítomnost omamných látek pomocí 

testerů, jinak vizuálně průběţně 1 do týdne.  
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2.12 Kontrola odvodnění staveniště 

 Dle PD a 591/2006 Sb. vizuálně stavbyvedoucí, mistr kontroluje denně nasazení 

čerpadla na odvádění vody ze stavební jámy.  

 Kontrola provedení pokládky drenáţe podle PD na štěrkový podsyp. Kontrola 

spádování dle PD a PT 1,0-1,5% vodováhou.  

Kontrola provedení odsávání vody se zapíše do stavebního deníku. 

 

2.13 Kontrola poloţení a vyvedení zemnícího pásku 

 Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a PD se kontroluje kompletní provedení poloţení, 

vyvedení a provedení antikorozní ochrany spojů zemnících pásků. Kontrolu provádí mistr 

vizuálně a měřením pásmem., provede zápis o kontrole do SD.  

 

2.14 Kontrola provedení štěrkového loţe, podkladního betonu, ochranného 

cementového potěru 

 Dle ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 0205, PD mistr provádí kontrolu provedení 

krycích a vyrovnávacích vrstev před prováděním bednění základových konstrukcí. 

Podklad musí být začištěn a zbaven všech předmětů, sněhu, ledu.  

 Po provedení poloţení hydroizolace stavby a její překrytí geotextiliíí se provede 

krycí vrstva cementového potěru pro I a II. Kategorii působení vody. Mistr, TDI, kontrola 

provedení 45mm dle PD,   

 

2.15 Kontrola poloţení geotextilie a provedení vodorovné hydroizolace stavby   

 Dle ČSN 73 6133, ČSN 73 0205 musí být dno prosté všech nečistot, ledu sněhu, 

kamenů, stavebního odpadu.  

 Dle ČSN 73 0601, TP se kontroluje provedení celistvého zakrytí výkopku 

geotextilií, nedocházelo k poškozením. Mistr změří rovinnost podkladu s tolerancí ±5 mm 

na 2m lať a také jeho kompaktnost, bez zlomu a dutin. 

 Zkontroluje se kvalita PE folie, viz bod 2.9. Klimatické podmínky nad +5°C aţ 

+35°C. Teplota podkladu minimálně 0°C. 

 TDI zkontroluje celistvost vany. Provádí se plošné přilepení vrstev, kdy jednotlivé 

pásy musí mít minimální překrytí 100mm. Provádí se kontrola sváření s TP. Kontrola 

nepropustnosti, mechanicky jehlová zkouška zacelení spojů. 

Kontrola mechanické ochrany cihelnou přizdívkou dle PD a TP. Následná kontrola 

druhé ochranné vrstvy geotextilie – stejná kritéria a provedení krycí vrstvy ochranného 

cementového potěru viz bod 2.13. 
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Zkoušky izolace:  

- Jiskrová zkouška – dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 se 

namátkově vybraná kritická místa zkontrolují taţením elektrody 

proskopu o napětí 30kV – 40kV rychlostí 10m/min nad spojem pásu. 

Jako nepříznivý je jev vzniklé jiskry, která přeskočí mezi elektrodou a 

podkladem, projevující se opticky a akusticky. Zkouška je průkazná díky 

vodivosti podkladu. Zkouška je neprůkazná pakliţe je podklad suchý a 

tím pádem má nízkou vodivost.  

- Přetlaková zkouška – dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 se 

provádí pomocí duté jehly s kompresorem a manometrem. Poklesne-li 

tlak o víc jak o 10% ve zkoušeném spoji, lze tak předpokládat netěsnost 

spoje po dokončení natlakovaní. 

- Vakuová zkouška - dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 se 

zkouší pomocí průhledných podtlakových zvonů. Povrch se potře 

mýdlovým roztokem, přiloţením se vytváří podtlak o velikost 0,02MPa, 

netěsnost je průkazná vytvořením bublin. 

2.16 Kontrola bednění základových pasů   

 Dle TP, ochrana hydroizolace z cihelné přizdívky – KB bloky plní zároveň funkci 

ztraceného bednění. Platí pro ně zásady vyzdívaní dle ČSN EN 1996-2 a ČSN EN 

998-2, ČSN EN 72 2600 kontrolu provede mistr u kaţdé ucelené konstrukce. 

 Kontroluje se kvalita a mnoţství cihel. Kontrola provedení konstrukce jako zdiva a 

zároveň jako bednění. Teplota min. +5°C, ochrana proti vodě, jinak dojde k pomalé 

hydrataci betonu – zahřívat.   Tab. 48- Odchylky základů 

Kontrola vytýčení 

bodů dle PD a dle ČSN 

73 0205. Kontrola 

těsnosti a stability.  

Kontrola maltování 

styku a loţe. Rozhodující 

je rovinnost vyzdění Max. 

10 mm na 2 m lať, 

lícování zdiva v ploše ± 5 

mm. 
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2.17 Kontrola výztuţe 

Dle ČSN EN 13670 ČSN EN 1992-1-1 a PD provádí statik, mistr kontrolu kvality a 

mnoţství výztuţe, viz bod 2.9. Výztuţ nesmí vykazovat známky koroze, znečištění a 

deformace. Maximální povolená odchylka od PD poloţení výztuţe ±20%, max. o 30 mm, 

dilatace podle PD.  

Kontrola provádění svarů (ne v ohybech), poloţení distančních tělísek a krytí 

výztuţe, stykování výztuţe, svářečské průkazy. Odchylka svarů vůči PD ± 30 mm. Poloha 

os prutů do 40mm ±5mm, nad 40mm ±10mm. 

Do stavebního deníku výzva TDI k převzetí zakrývané konstrukce. 

 

 Tab. 49- Odchylky výztuţe 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18 Kontrola monolitické konstrukce – ukládání betonu 

Dle ČSN EN 13670 mistr, TDI provádějí kontrolu shody betonu dodacích listů s 

PD, sloţení betonu, pevnost betonu, konzistence, viz bod 2.9. Kontrola betonáţe dle TP.   

Statik: Kontrola pracovních a dilatačních spár dle PD  - šikmá se provede pomocí 

vloţky. Před další betonáţí musí být povrch a armatura začištěna, spára musí být 

navlhčená. 

Ukládat beton lze z maximální výšky 1,5m, aby nedocházelo k rozpojování sloţek 

betonu při ukládání do konstrukce. Musí se dbát na bezpečnost, hadici čerpadla obsluhuje 
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mistr. Při volném ukládání betonu nesmí docházet k deformaci a posunu výztuţe, 

deformaci bednění.  

 Kontrola hutnění betonové směsi dle TP. Vibrování základových pasů a patek 

jehlovými vibrátory, tloušťka hutněné vrstvy nesmí být větší neţ 1,3*n, kde n je délka 

hlavice vibrátoru, tedy 1,3*0,37=0,45m. Vzdálenost sousedních vpichů maximálně 1,4*m, 

kde m je poloměr účinnosti vibrátoru (8-10 násobek průměru hlavice vibrátoru 

0,038*10=0,38), tedy 1,4*0,38=0,53 – jednotlivé vpichy se provádějí po 0,5m.  

 Plocha konstrukce základové desky se stahuje pomocí ocelových hladítek a 

hutnění se provádí vibračními lištami.  

 Způsob betonáţe a hutnění se musí přizpůsobit okolním podmínkám, platí zde 

zlatá střední cesta, příliš rychlé vibrování by zapříčinilo odlučování částic betonu, příliš 

pomalé a nekvalitní hutnění vede ke vzniku kavern.  

Zápis o převzetí konstrukce se provede do stavebního deníku.  

 
2.19 Kontrola dodrţování technologické pauzy a ošetřování betonu 

Dle ČSN EN 13670 a TP mistr provádí kontrolu ošetřování betonu po dobu, kdy 

dosáhne 50% pevnosti v tlaku. TP stanovuje dobu odbednění a stejně tak i ošetřování 

betonu závisí na ročním období a klimatických podmínkách, viz bod 2.8 

Teplota T<+5°C – nastává pomalejší hydratace, je třeba konstrukci, nebo 

záměsovou vodu zahřívat.  

Teplota T<0°C – dochází k promrzání, rozpínaní a následnému porušení 

konstrukce. Obecně tak lze stanovit podmínku, ţe by se měla betonáţ pozastavit, klesne-

li teplota pod 5°C.  

Teplota T>30°C – dochází k vypařování vody z betonové směsi a je třeba beton 

ošetřovat zavlaţováním konstrukce, kropením betonu, obalováním do fólií.  

 
 

2.20 Kontrola povrchu betonových konstrukcí 

Dle ČSN EN 13670 a ČSN 73 0210-2 mistr zkontroluje absenci dutin, štěrkových 

hnízd, tolerance 5% chyb z celkové plochy povrchu desky, u pasů 2,5%. Max 5% plochy 

průřezu konstrukce. Vyvedení výztuţe spodní stavby nad povrch dle PD.  

Zápis o převzetí konstrukce se provede do stavebního deníku. 
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2.21 Kontrola geometrické přesnosti 

 Dle ČSN EN 13670, ČSN EN 73 0210 mistr, geodet provádějí kontrolu měřením 

v porovnání s PD.  

Odchylka rozměrů oproti PD do: 4m ±20mm 

      8m ±25mm 

      16m±30mm 

 

2.22 Kontrola rovinnosti zákl. pasů, kontrola rovinnosti 

 Dle ČSN EN 13670 mistr, geodet, provádějí kontrolu měřením rovinnosti 

základových pasů před betonáţí desky dle TP. Odchylka od vlastní průběţné osy je 

±25mm, výškově ±20mm. Rovinnost povrchu je ± 5 mm na 2m lať.  

Tab.50 – Odchylky rovinnosti základů 

 

2.22 Kontrola tvrdosti a pevnosti betonu 

 Dle ČSN 73 1373, ČSN EN 12 390-3 TDI, stavbyvedoucí provede kontrolu tvrdosti 

betonu po 28 dnech, kdy beton dozraje. Zkouška se provádí pomocí tvrdoměru, po 25m 

po celé ploše minimálně 10x – dle kalibračního vztahu se určí jeho tvrdost.  



135 
 
 
 

 Na základě krychelných zkoušek se pak kontroluje pevnost betonu. Zkušební 

vzorky, krychle o hraně 150mm odebrané po 28 dnech se zkoušejí laboratorně: 

 Dle ČSN EN 12 390-3 pevnost v tlaku 

 Dle ČSN EN 12 390-5 pevnost v tahu ohybem 

 Dle ČSN EN 12 390-7 objemová hmotnost 

 Dle ČSN EN 12 390-8 hloubka průsaku tlakovou vodou 

 Dle ČSN EN 12 390-9 odolnost proti zmrazování a rozmrazování 

Výzva TDI k převzetí se zapíše do stavebního deníku.  

 

2.23 Kontrola shody s PD 

 Všechny provedené konstrukce a jejich kompletace se porovnají s PD a posoudí 

se jejich shoda a případně odchylky se zapisují do stavebního deníku.  
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a) Název stavby: 

Bytový dům Komenského 

b) Místo stavby: 

ulice Komenského třída, obec Liberec  

Číslo parcely: 945/6; Směrovací číslo 460 05 

 c) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro provedení stavby „Bytový dům Komenského“ 

 

Stavebník LIF a.s., ulice Jablonecká 7, č.p. 22, 460 01 obec Liberec 5, 

 

Projektant: Sial architekti a inţenýři spol. s.r.o. Liberec, 

Vedoucí projektu: Ing. František Bielik, Ing. Arch I. Sádlová; ulice U Besedy 8/414, obec 

Liberec 3; Směrovací číslo 460 01 

 

Zhotovitel zprávy: Bc. Jakub Plachý; ulice Krokova 333/22; Liberec 7; 

Směrovací číslo: 460 07; Telefon: 725 852 283; e-mail: jakub.plachy@volny.cz 

 

Stavba se bude nacházet v zastavěném území mezi ulicemi Komenského a 

Tyršova. Samostatný objekt bude na parcele č. 945/6, stavbou budou dotčeny i pozemky 

č. 945/5, 950/4, 946/2 – pro napojení na inţenýrské sítě, sadové úpravy a vybudování 

komunikací. Nadmořská výška je v rozmezí mezi 382,8 – 385,2 m.n.m. Plocha pozemku 

je 2540 m2. Kapacity obytného domu zahrnují 647m2 zastavěné plochy, uţitnou plochu 

3880 m2, obestavěný prostor cca 10030m3,přičemţ procent zastavění je 62%. 

Stavební objekt je sedm podlaţí vysoká novostavba. V 1PP se nachází 20 míst 

k stání a sklepní kóje, a v 6 nadzemních podlaţí je 23 bytových jednotek variabilních 

dispozic. Většina jednotek disponuje balkony, horní byty uskakujícími terasami.  

Přístup do objektu je z východní a západní části přístupný z přilehlých komunikací. 

Projekt řeší bezbariérový přístup, komunikační prostor spojuje schodiště s prosklenou 

stěnou a výtah.  
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Objekt je částečně zaloţen na základových patkách a pasech a základové desce. 

1PP tvoří monolitická stěna, chráněná hydroizolací proti působení tlakové vody a radonu. 

Zbylá podlaţí budou řešena jako skelet sloupy variabilních rozměrů a monolitickou stěnou 

v místě ztuţení a výtahové šachty. Podlaţí budou vyzdívána po obvodu i vnitřně zdícím 

systémem HELUZ. Zastřešení se provede plochou střechou vysypanou kačírkem a 

zateplení bude realizováno systémem ETICS s následnou povrchovou úpravou podle 

architektonických poţadavků.   

 

Technologický předpis se zabývá horní hrubou stavbou. Objekt je tvořen 1PP aţ 

6NP. Konstrukčním systémem je ţelezobetonový monolitický skelet se zakončením 

plochou střechou. Etapa zahrnuje dokončení hydroizolace stavby. Svislá izolace je 

tvořena stejně jako vodorovná izolace systémem Sikaplan WP 1100 se signální vrstvou. 

Je chráněna geotextilií, na kterou pak přijde zateplení vrstvou XPS tl. 100mm a 160mm a 

následné zasypání. Po dokončení vany a provedení kontrol celistvosti lze ukončit 

odsávání spodní vody, kdy bude pasivně odolávat samotná odizolovaná konstrukce. 

V prostoru 1PP se počítá se zvýšenou vlhkostí, vlivem technologické vody. Prostor bude v 

případě nutnosti třeba vyhřívat a vlhkost sniţovat. 

 Stěny 1PP jsou z betonu C30/37-XA1, jejichţ tloušťka po obvodu je 250mm, 

vnitřní stěny 200mm a 250mm. Důkladné provedení detailů prostupů v suterénních 

stěnách z hlediska utěsnění (kontakt PE trubního vedení s mPVC hydroizolací), kdy je 

důleţité zabránit vniku vody do objektu po zpětném zásypu.   

Bednící systém PERI bude slouţit k vytvoření bednících konstrukcí. Sloupy jsou 

formované z PERI QUATRO, které není třeba rozebírat při přesunu jeřábem. Stěnové 

konstrukce bude ze systému PERI TRIO. Kombinace dvou systému umoţní vybednit 

veškeré svislé konstrukce objektu.  Konstrukční výška objektu je v 1PP 2,7m a v ostatních 

2,75m. Sloupy nemají jednotný rozměr, rozměry se pohybují od 250x500mm do 

350x600mm, vyšší rozměry se pak musejí jiţ bednit ze stěnových dílců TRIO. Stěny i 

sloupy jsou monolitické stejně jako stropní konstrukce, které budou bedněny pomocí PERI 

MULTIPROP systému. Tloušťka stropu je 250mm, po obvodě je ztuţováno monolitickými 

trámy výšky 250mm.     

Schodiště v 1PP je monolitické, v ostatních podlaţí prefabrikované, balkony jsou 

prefabrikované. Beton se bude do konstrukce dostávat částečně pomocí bádie zavěšené 

na jeřábu a také pomocí autočerpadla.  
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Zhotovitel prohlásí a potvrdí obdrţení všech informací o staveništi se spoluúčastí 

na osobní prohlídce. Před zahájením prací je nutné provést vstupní kontrolu předchozích 

prací dolní hrubé stavby. Zkontroluje se i stav zapaţení a zajištění jam proti sesuvu. 

Kontrolu mechanizace, zejména zajištění a bezpečnost jeřábu, vlastní revize i revize 

elektroinstalace pro příkon energie. Je třeba i nadále provádět nepřetrţité odčerpávání 

vody z jámy – to hlavně s přihlédnutím na klimatické podmínky vzhledem k lokalitě 

staveniště. Je přítomno zařízení staveniště se zázemím pro dělníky. O převzetí pracoviště 

se provede záznam do stavebního deníku firmou specializovanou na práce monolitické –

manipulace s bedněním, betonářskými pracemi a pracemi s ocelí.   

 

Staveniště je zajištěno mobilním oplocením výšky 2,0m. Některé hranice určuje 

samotná rozloha pozemku, která jiţ opatřena plotem je. V místech chatrné ochrany je 

staveniště přesto oploceno, aby se zabránilo vniku cizích osob. Vjezdy na staveniště jsou 

dva (z ulice Komenského a ulice Tyršova) – oba opatřeny uzamykatelnou branou 

tvořenou z mobilního oplocení. Zázemí pro dělníky je zajištěné dovezenými obytnými 

kontejnery, sanitárním kontejnerem s umyvárnou a wc, kontejnerem pro vedení stavby a 

technické zázemí. Z hlediska ekologie na tříděný odpad a jeho následnou likvidaci jsou 

přistavěny odpadní kontejnery – na komunální a stavební odpad. Pro vlastní potřebu 

staveniště budou dotaţeny přípojky vody a elektřiny (DN a příkon je řešen v technické 

zprávě ZS pro jednotlivé etapy). Zařízení staveniště zahrnuje i jeho odvodnění dočasnou 

areálovou kanalizací dešťové i odpadní vody. Zaloţení zdvihacího mechanismu je 

odsouhlaseno statikem a je provedena revize samotného mechanismu a přívodu 

elektrické energie. Staveništní komunikace i skladištní odvodněné plochy jsou tvořené 

recyklátem a štěrkovým zhutněním posypem. Na drobný materiál a nářadí slouţí samotný 

uzamykatelný kontejner.  

Součástí připravenosti je školení zaměstnanců s organizací na staveništi vzhledem 

ke stísněné situaci (ochrana zeleně, skladování,…). Samotnou organizací se zabývá 

technická zpráva ZS.      
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BETON 

ZAPA beton a.s. 

České mládeţe 993/80, 

460 06 Liberec VI- Rochlice 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 

Feromax a.s. 

Partyzánská 444 

460 01  Liberec 11  

IZOLACE 

  DEK Stavebniny 

  Na Lukách 848 

  Liberec  

Ţelezobeton sloupů C34/45:

 

Část konstrukce Výměry objem [m3]

1PP (1000x250mm; 

800x250mm; 600x350mm; 

600x300; 600x250) výšky 2,7m

(1*0,25+0,8*0,25+0,6*0,35*7+0,6*0,3*2+0,6*0,25)*2

,7
6,6825

1NP (S14; S5; S6; S7; S8; 

S9)x2,75m + (S8; S10; S11; S8; 

S12; S13; S8)*2,5m+(S2; S3; 

S1; S15)*2,75

(0,825*0,25*2+0,95*0,25+0,975*0,25+0,7*0,25*3+0,

6*0,25*3+0,5*0,25)*2,75+(0,6*0,25+0,975*0,25+0,7

75*0,25+0,6*0,25*7+0,2155*2+0,4*0,25*2+0,6*0,25)

*2,5+(0,6*0,35*(3+2+2)+(0,6*0,3)*2+0,8*0,25)*2,75

17,1115625

2NP (S14; S5; S6; S7; S8; 

S9)x2,75m + (S8; S10; S11; S8; 

S12; S13; S8)*2,5m+(S2; S3; 

S1; S15)*2,75

(0,825*0,25*2+0,95*0,25)*2,5+(0,975*0,25+0,7*0,25

)*2,75+(0,7*0,25*2+0,6*0,25*3+0,5*0,25)*2,5+(0,6*0

,25*2+0,975*0,25+0,775*0,25+0,6*0,25*7+0,2155*2

+0,4*0,25*2+0,6*0,25)*2,5+(0,6*0,35*(3+2+2)+0,6*0

,3*2+0,8*0,25)*2,75

17,0928125

3NP (S14; S5; S6; S7; S8; 

S9)x2,75m + (S8; S10; S11; S8; 

S12; S13; S8)*2,5m+(S2; S3; 

S1; S15)*2,75

(0,825*0,25*2+0,95*0,25)*2,5+(0,975*0,25+0,7*0,25

*2)*2,75+(0,7*0,25+0,6*0,25*3+0,5*0,25)*2,5+(0,6*0

,25*2+0,975*0,25+0,775*0,25+0,6*0,25*6+0,2155*2

+0,4*0,25*2+0,6*0,25)*2,5+(0,6*0,35*(3+2+2)+0,6*0

,3*2+0,8*0,25)*2,75

16,7615625

4NP (S14; S5; S6; S7; S8; 

S9)x2,75m + (S8; S10; S11; S8; 

S12; S13; S8; S16)*2,5m+(S2; 

S3; S1; S15)*2,75

(0,825*0,25*2+0,95*0,25)*2,5+(0,975*0,25+0,7*0,25

*3)*2,75+(0,6*0,25*3+0,5*0,25)*2,5+(0,6*0,25*2+0,9

75*0,25+0,775*0,25+0,6*0,25*5+0,45*0,25+0,2155*

2+0,4*0,25*2+0,6*0,25)*2,5+(0,6*0,35*(3+2))*2,75+

(0,6*0,35*2+0,6*0,3*2)*2,4+(0,8*0,25)*2,75

16,4385625

5NP (S14; S5; S6; S7; S8; 

S9)x2,75m + (S17; S18; S19; 

S20; S8; S21; S22)*2,5m+(S2; 

S3; S1; S15)*2,75

(0,825*0,25*2+0,95*0,25)*2,5+(0,975*0,25+0,7*0,25

*2)*2,75+(0,6*0,25+0,5*0,25)*2,5+(0,6*0,25*7+0,77

5*0,25+0,45*0,25*2+0,6*0,25*2)*2,5+(0,35*0,45+0,6

*0,35*4+0,8*0,25)*2,75

11,6603125

6NP (S14; S5; S6; S7; S8; 

S9)x2,75m + (S17; S18; S19; 

S20; S8; S21; S22)*2,5m+(S2; 

S3; S1; S15)*2,75

(0,35*0,25*2+0,675*0,25)*2,75+(0,7*0,25*2+0,5*0,2

5+0,6*0,25)*2,5+(0,6*0,25*7+0,775*0,25+0,45*0,25

+0,6*0,25*2)*2,5+(0,35*0,45+0,6*0,35*4+0,8*0,25)*

2,9

10,1211875

Σ 95,8685
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Ţelezobeton stěn C 30/37: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část konstrukce Výměry objem [m3]

1PP Stěna obvodová (délky x 

šířka) výšky 2,7m s otvory pro 

světlík

((13,475+16,85+7,675+1,8+5,3+7,5+16,35+22,55+6

,05+1,8+1,8+6,2)*0,25*2,7)-

(0,6*0,55*4+0,6*0,9+0,6*0,55*2*0,25)

70,43625

1PP Stěna obvodová (délky x 

šířka) výšky 2,43m
4*0,25*2,43 2,43

1PP Stěna obvodová (délky x 

šířka) výšky 2,23m
(1,65+1,75)*0,25*2,23 1,8955

1PP Stěny vnitřní výšky 2,7m 

šířky 0,2m s otvory

((3,4+5,75+1,55+7,3+4,425+2,3+2,15)*0,2*2,7)-

(0,97*2,175*2*0,2)
13,6686

1PP Výtah ((2,155*2+1,65*2)*0,2*2,75)-(1,08*2,48*0,2) 3,64982

1PP Autoplošina (0,15*0,25*6,05)+(1,0*0,2*6,05) 1,436875

1NP nosné stěny

(1,15*0,25+13*0,2+0,375*0,25+0,55*0,2+12,1*0,2+0

,8*0,25+1*0,25+1,7*0,2+2,1*0,2+0,9*0,2)*2,75-

(0,9*0,25*2,1)*2

18,0334375

1NP výtahová šachta (2,15*2*0,2+1,65*2*0,2)*3-(1,08*0,2*2,35) 4,0524

2NP nosné stěny

(1,15*0,25+13*0,2+0,375*0,25+0,55*0,2+12,1*0,2+0

,8*0,25+1*0,25+1,7*0,2+2,1*0,2+0,9*0,2)*2,75-

(0,9*0,25*2,1)*2

18,0334375

2NP výtahová šachta (2,15*2*0,2+1,65*2*0,2)*3-(1,08*0,2*2,35) 4,0524

3NP nosné stěny

(1,15*0,25+13*0,2+0,375*0,25+0,55*0,2+12,1*0,2+0

,8*0,25+1*0,25+1,7*0,2+2,1*0,2+0,9*0,2)*2,75-

(0,9*0,25*2,1)*2

18,0334375

3NP výtahová šachta (2,15*2*0,2+1,65*2*0,2)*3-(1,08*0,2*2,35) 4,0524

4NP nosné stěny

(1,15*0,25+13*0,2+0,375*0,25+0,55*0,2+12,1*0,2+0

,8*0,25+1*0,25+1,7*0,2+2,1*0,2+0,9*0,2)*2,75-

(0,9*0,25*2,1)*2

18,0334375

4NP výtahová šachta (2,15*2*0,2+1,65*2*0,2)*3-(1,08*0,2*2,35) 4,0524

5NP nosné stěny
(1,15*0,25+13*0,2+0,375*0,25+0,55*0,2+12,1*0,2+0

,8*0,25+1*0,25+1,15*0,2)*2,75-(0,9*0,25*2,1)*2
16,0809375

5NP výtahová šachta (2,15*2*0,2+1,65*2*0,2)*3-(1,08*0,2*2,35) 4,0524

6NP nosné stěny
(1,075*0,25+1,6*0,2+1,7*0,2+12,1*0,2+0,8*0,25+1*

0,25+1,15*0,2)*2,9-(0,9*0,25*2,1)
11,210875

6NP výtahová šachta (2,15*2*0,2+1,65*2*0,2)*3,1-(1,08*0,2*2,35) 4,2044

Atika

(13,05+12,7+13,05+3,05)*0,2*0,4+(3,65+4,6+14,1+

13,95+5,85+2,9+8,25+3,15+1,8+2,35+1,75+2,35)*0,

2*0,55

10,465

Σ 227,8740075
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Ţelezobeton stropních desek C 30/37: 

 

 

 

Ţelezobeton schodišťových konstrukcí C 30/37: 

 

Část konstrukce Výměry objem [m3]

1PP deska u výtahu, tl. desky 

200mm
1*3,85*0,2 0,77

1PP deska u hl. vstupu a 

schodiště,  tl. desky 200mm
1,55*1,5*0,2 0,465

1PP - desky levé části dle PD, tl. 

desky 250mm
(13,45*7,55+13,45*7,75+7,925*1,8)*0,25 55,0125

1PP - desky pravé části dle PD, 

tl. desky 250mm

(1,3*4,5+2,75*10,45+(5,45*6,05-

3,7*5,8)+2,7*10,8+4,98*16,85+3,37*18,15+9*16,6)*

0,25

92,434625

1NP - desky levé části dle PD, tl. 

desky 250mm
(13,45*7,55+13,45*7,75+7,925*1,8)*0,25 55,0125

1NP - desky pravé části dle PD, 

tl. desky 250mm

(1,8*4,5+1,8*3,65+5,8*2,4+1,9*3,65+12,45*14,5+4,4

*16,6+5,95*14,15+6,25*2,7)*0,25
97,539375

1NP - desky v krčku (plocha řezu 

x šířka)
(0,101*1,65)+(0,433*2,005)+(0,25*1,55) 1,422315

1NP - Otvory -0,55728125 -0,55728125

2NP - desky levé části dle PD, tl. 

desky 250mm
(13,45*7,55+13,45*7,75+7,925*1,8)*0,25 55,0125

2NP - desky pravé části dle PD, 

tl. desky 250mm

(1,8*4,5+1,8*3,65+5,8*2,4+1,9*3,65+12,45*14,5+4,4

*16,6+5,95*14,15)*0,25
93,320625

2NP - Otvory -0,8086875 -0,8086875

3NP - desky levé části dle PD, tl. 

desky 250mm
(13,45*7,55+13,45*7,75+7,925*1,8)*0,25 55,0125

3NP - desky pravé části dle PD, 

tl. desky 250mm

(1,8*4,5+1,8*3,65+5,8*2,4+1,9*3,65+12,45*14,5+4,4

*16,6+5,95*14,15-5,95*2,205)*0,25
90,0406875

3NP - Otvory -0,8086875 -0,8086875

4NP - desky levé části dle PD, tl. 

desky 250mm
(13,45*7,55+13,45*7,75+7,925*1,8)*0,25 55,0125

4NP - desky pravé části dle PD, 

tl. desky 250mm

(1,8*4,5+1,8*3,65+5,8*2,4+1,9*3,65+12,45*14,5+4,4

*16,6+5,95*14,15-5,95*2,205)*0,25
90,0406875

4NP - Otvory -0,8086875 -0,8086875

5NP - desky levé části dle PD, tl. 

desky 250mm
(15,3*13,45)*0,25 51,44625

5NP - desky pravé části dle PD, 

tl. desky 250mm

(2,9*11,995+1,8*3,65+5,81*2,35+1,9*3,65+13,95*14

,5)*0,25
66,05475

5NP - Otvory -0,8086875 -0,8086875

6NP - desky levé části dle PD, tl. 

desky 250mm
(13,45*12,7)*0,25 42,70375

6NP - dojezd výtahu, tl. desky 

200mm
(2,05*2,15)*0,2 0,8815

6NP - desky pravé části dle PD, 

tl. desky 250mm
(3,65*9,45+2,9*8,65+13,95*14,5)*0,25 65,463125

6NP - Otvory -0,5439375 -0,5439375

Σ 963,3092213

Část konstrukce Výměry objem [m3]

2x 8x181,25/280 1,297*1,3 1,6861
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Ţelezobeton nosníků C 30/37: 

 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŢ 

Výztuţ stěn betonářské oceli: 

 

Část konstrukce Výměry objem [m3]

1PP - Nosník u vrat 0,52*0,2*4+0,27*0,05*4 0,47

1NP - levá část dle PD (13,45+4,65+2,5+7,42+1,8+5,78)*0,25*0,25 2,225

1NP - pravá část dle PD
(2,7+2,45+14,15+22,55+6,05+1,8+4+1,8+4,2)*0,25*

0,25+11,295*0,25*0,49
5,1148875

2NP - levá část dle PD (13,45+4,65+2,5+7,42+1,8+5,78)*0,25*0,25 2,225

2NP - pravá část dle PD
(2,7+2,45+14,15+22,55+6,05+1,8+4+1,8+4,2)*0,25*

0,25+11,295*0,25*0,49
5,1148875

3NP - levá část dle PD
(13,45+4,845+4,625+2,5+7,42+1,8+5,78+2,6)*0,25*

0,25
2,68875

3NP - pravá část dle PD
(4,4+5,7+11,95+6+16,85+5,8+1,8+4+1,8)*0,25*0,25

+11,295*0,25*0,49
5,0273875

4NP - levá část dle PD
(13,45+4,845+4,625+2,5+7,42+1,8+5,78+2,6)*0,25*

0,25+(1,8+7,475+1,8)*0,2*0,4
3,57475

4NP - pravá část dle PD

(2,1+4+1,9)*0,2*0,4+(14,25)*0,3*0,35+(13,95+2,5+2

,75+11,995)*0,25*0,25+(2,9+2,3+1,8*2+4)*0,2*0,4+(

11,295)*0,25*0,49

6,493575

5NP - levá část dle PD
(0,8+13,25+2,4)*0,2*0,4+13,25*0,25*0,35+(12,7+13

)*0,25*0,25
4,081625

5NP - pravá část dle PD
11,295*0,25*0,49+(5,05+9,8+2,2+13,95+5,85+2,65+

8,65)*0,25*0,25+(3,35+2,7)*0,2*0,4
4,8770125

6NP 11,095*0,25*0,49+(3,5+2,2)*0,2*0,3 1,7011375

Σ 43,5940125

Část konstrukce Výměry objem [t]

1PP Stěna obvodová 70,43*0,085 5,98655

1PP Stěna obvodová výšky 

2,43m
2,43*0,085 0,20655

1PP Stěna obvodová výšky 

2,23m
1,9*0,085 0,1615

1PP Stěny vnitřní výšky 2,7m 13,67*0,085 1,16195

1PP Výtah 3,64*0,085 0,3094

1PP Autoplošina 1,43*0,085 0,12155

1NP nosné stěny 18,033*0,085 1,532805

1NP výtahová šachta 4,05*0,085 0,34425

2NP nosné stěny 18,033*0,085 1,532805

2NP výtahová šachta 4,05*0,085 0,34425

3NP nosné stěny 18*0,085 1,53

3NP výtahová šachta 4,05*0,085 0,34425

4NP nosné stěny 18,03*0,085 1,53255

4NP výtahová šachta 4,05*0,085 0,34425

5NP nosné stěny 16,08*0,085 1,3668

5NP výtahová šachta 4,05*0,085 0,34425

6NP nosné stěny 11,21*0,085 0,95285

6NP výtahová šachta 4,2*0,085 0,357

Atika 10,47*0,085 0,88995

Σ 19,36351
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Výztuţ sloupů z betonářské oceli: 

 

Výztuţ stropů z betonářské oceli: 

 

Výztuţ nosníků z betonářské oceli: 

 

 

Výztuţ schodišťových konstrukcí z betonářské oceli: 

 

 

Výztuţ s přerušením tepelného mostu Isokorb K20-HV10-CV30-h200: 

Část konstrukce Výměry objem [t]

1PP (80kg/m3) 6,6825*0,08 0,5346

1NP 17,11*0,08 1,3688

2NP 17,09*0,08 1,3672

3NP 16,76*0,08 1,3408

4NP 16,43*0,08 1,3144

5NP 11,66*0,08 0,9328

6NP 10,12*0,08 0,8096

Σ 7,6682

Část konstrukce Výměry objem [t]

Výzuţ stropů nad 1PP 120kg/m3 148,68*0,12 17,8416

Výztuţ stropů nad 1NP 153,41*0,12 18,4092

Výztuţ stropů nad 2NP 147,52*0,12 17,7024

Výztuţ stropů nad 3NP 145,05*0,12 17,406

Výztuţ stropů nad 4NP 145,05*0,12 17,406

Výztuţ stropů nad 5NP 117,5*0,12 14,1

Výztuţ stropů nad 6NP 109,05*0,12 13,086

Σ 115,9512

Část konstrukce Výměry objem [t]

1PP - Nosník u vrat 0,47*0,08 0,0376

1NP - levá část dle PD 2,22*0,08 0,1776

1NP - pravá část dle PD 5,11*0,08 0,4088

2NP - levá část dle PD 2,22*0,08 0,1776

2NP - pravá část dle PD 5,11*0,08 0,4088

3NP - levá část dle PD 2,69*0,08 0,2152

3NP - pravá část dle PD 5,02*0,08 0,4016

4NP - levá část dle PD 3,57*0,08 0,2856

4NP - pravá část dle PD 6,5*0,08 0,52

5NP - levá část dle PD 4,08*0,08 0,3264

5NP - pravá část dle PD 4,9*0,08 0,392

6NP 1,7*0,08 0,136

Σ 3,4872

Část konstrukce Výměry objem [t]

80kg/m3 1,369*0,08 0,10952
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IZOLACE 

Svislá izolace spodní stavby proti tlakové vodě (napojení na úroveň vyvedení vodorovné 

izolace): 

 

 

 

Část konstrukce Výměry objem [ks]

1NP 5+8+6 19

2NP 5+7+6+4 22

3NP 7+5+6+6+4 28

4NP 5+6 11

5NP 6 6

Σ 86

Část konstrukce Výměry objem [m2]

Stěny 1PP do hl -2300, délka 

1020mm

(17,1+7,925+1,8+7,1+7,5+16,6+22,8+6,05+1,8+4,5

+1,8+21)*1,02
118,2945

Stěny 1PP do hl, délka 

2180mm(+150mm nad teren)

(17,1+7,925+1,8+7,1+7,5+16,6+22,8+6,05+1,8+4,5

+1,8+21)*2,33
270,22175

Patky 2*(2*(0,6*2)+2*(0,6*1,8))+2*(0,6*2,4)+2*(0,6*2,0) 14,4

Pasy vnější obvod
0,8*(13,125+17,85+8,675+1,8+6,3+7,45+17,35+18,

1+5,95+1,8+5,45+1,8+4,875)
88,42

Autoplošina vnější obvod 1,13*5,45 6,1585

Výtah vnější obvod 1,65*(0,6+0,375+1,65+0,375+0,7) 6,105

Pasy vnitřní obvod dle PD

0,45*(12,125+6,275+12,125+3,575)+0,45*(12,125+8

,075+6,675+1,8+5,45+6,275)+0,45*(15,35+4,55+9,6

5+1,8+3,05+1,8+6,075+1,375+1,2+4,375+1,2+1,07

5+2,675+1,425+1,2+2,625+2,2+2,65+4,55)+0,6*(5,8

5+1,8+5,85+5,35+1,8+5,35+5,35+1,8+5,35)

87,59625

Autoplošina vnitřní obvod 0,73*(4,175+0,45+2,4+2+0,425+3,9) 9,7455

Výtah vnitřní obvod 1,4*(2,725+1,75+2,7) 10,045

Σ 610,9865
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3.2.1 Beton + recyklát a štěrkopískový posyp - 4,9km 

 

Obr. 54 – Dopravní trasa dodávky kameniva 

Zdroj: mapy.cz  

Na trase betonu se jeví jako nepříznivá křiţovatka 8. Března a Boţeny němcové – 

příjezd na Komenského by pak byl z opačné strany. Navrţená trasa zahrnuje tento fakt. 

Autodomíchávače vzhledem k jednosměrné komunikaci na staveništi budou zajíţdět 

k autočerpadlu couváním, příjezd z pravé strany se tak jeví jako vhodnější. Beton je 

dováţen autodomíchávači Stetter AM 8 C. Podrobný výpis trasy dodávky: 

Výjezd z betonárky ZAPA beton a.s. (popřípadě ASA DOCK s.r.o.) vlevo po silnici 

III. třídy České mládeţe. Na kruhovém objezdu 2. výjezdem po silnici III. třídy České 

mládeţe, pokračuje na kruhovém objezdu 3. výjezdem po silnici III. třídy České mládeţe. 

Na kruhovém objezdu 1. výjezdem po nájezdu na dálnici 35. Rovně po dálnici 35 cca 1,2 

km. Rovně po nájezdu Exit 22. Rovně po hlavní ulici Košická. Dále vlevo po hlavní Dr. 

Milady Horákové, na kruhovém objezdu 4. výjezdem po hlavní Lípová. Odbočí se na 8. 
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Března, rovně po hlavní Palachova, vpravo po hlavní nám. Šaldovo, vpravo po hlavní 

Jablonecká a do cíle vpravo po ulici Komenského. 

3.2.2 Betonářská výztuţ - 3,2km 

 

Obr. 55 – Dopravní trasa dodávky izolačního materiálu 

Zdroj: mapy.cz  

 

Na trase převozu ocelového materiálu není zaznamenán ţádný bod zájmu. Trasa 

je volena tak, aby vozy AVIA D120 (referenční, záleţí na vozovém parku dodavatele) 

bezpečně projeli se svazky výztuţí délky 6m. Výztuţ se bude skladovat dle situace na 

staveništi u druhého vjezdu z ulice Tyršova.  Podrobný výpis trasy dodávky: 

Trasa z firmy Feromax a.s. vede vpravo po ulici Ostašovská. Vpravo po hlavní 

Londýnská cca 1,7 km. Následně vlevo po hlavní ulici nám. Šaldovo. Pokračuje vpravo po 

hlavní ulici Jablonecká a rovně na druhé křiţovatce do cíle v ulici Tyršova. 
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3.2.3 Izolace - 3,8km 

 

Obr. 56 – Dopravní trasa dodávky izolačního materiálu 

Zdroj: mapy.cz  

Na trase převozu izolačního materiálu není zaznamenán ţádný bod zájmu. Jedná se o 

klasickou přepravu na valníku. Podrobný výpis trasy dodávky: 

Trasa ze stavebnin začíná vlevo po ulici nám. Na Lukách. Vlevo po ulici Chabarovská. 

Dále vpravo po silnici III. třídy České mládeţe. Na kruhovém objezdu 2. výjezdem po 

nájezdu 35, rovně po dálnici 35 cca 1,2 km arovně po nájezdu Exit 22. Rovně po hlavní 

ulici Košická. vlevo po hlavní Dr. Milady Horákové, na kruhovém objezdu 4. výjezdem po 

hlavní Lípová, vpravo po ulici Boţeny Němcové a nakonec vlevo buď první odbočkou do 

ulici Komenského nebo druhou do ulice Tyršova v závislosti potřeby sloţení materiálu. 

 

Sekundární dopravu po stavbě zajišťuje věţový jeřáb Liebherr 80 LC zajištěný 

firmou Kranimex s.r.o s provozovnou v Praze – Kyjov.  
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Obr. 59 – Transportní hák Quatro 

Zdroj: https://www.peri.se/dam/jcr:e5d9f88f-f239-4efc-9d1b-

05ea0b8ce77e/quattro-pelarform-broschyr.pdf 

Sloupové bednění Peri Quatro má připojeny háky o únosnosti 1,0t na horní hraně, 

ke kterým se připojí závěs jeřábu. Bednění se dá taky přesouvat samovolně bez asistence 

jeřábu po kolečkách vlastním pohybem. Únosnost transportního kolečka je 0,5t. Vţdy je 

třeba pouţívat 4 kolečka na jeden sloup.  

 

Obr. 60 – Transportní kolečko Quatro 

Zdroj: https://www.peri.se/dam/jcr:e5d9f88f-f239-4efc-9d1b-

05ea0b8ce77e/quattro-pelarform-broschyr.pdf 
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Obr. 61 – Přepravní prostředky Trio 

Zdroj: http://www.peri.lt/files/pdf3/TRIO_330_Poster_lq_EN.pdf 

Stěnové/sloupové panely Peri Trio se přepravují maximálně po pěti kusech, 

v rozích jsou jištěny pozinkovými přepravní sloupky o únosnosti 0,5t/ks. Přepravní hák 

zavěšený na jeřáb má nosnost 1,5t – vţdy se pouţívají dva kusy (například u přenosu 1 

panelu). Multiflex prvky jsou přepravovány v transportních ocelových paletách.   

 

 Obr. 62 – Paleta pro přenášení dílů Multiflex, stojek, lešení 

Zdroj: Multiflex – stropní bednění [] 

Dopravu betonu po převzetí bude zajišťovat autočerpadlo Schwing Stetter 39 SX 

primárně na vodorovné konstrukce, svislé konstrukce se budou převáţně betonovat 

pomocí bádie. Posudky na stroje jsou v kapitole strojní sestavy.  

Počet stavebních buněk se mění dle technické zprávy TS. Stále platí, ţe stavební 

buňky a sanitární kontejner je mimo dosah stavebního jeřábu, na staveniště bude 

dopraven pronajímatelem a sloţen hydraulickou rukou na místo určení dle situace ZS.  

Na stavbě budou k dispozici stavební kolečka, stavební vědra pro přesun 

materiálu menších objemů.  
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Skladovací plocha je řešena ve výkresu ZS. Je přístupná u vjezdu z Tyršovy ulice. 

Podkladní skladová plocha na ocel a bednící tvárnice i jako pracovní plocha pro 

manipulaci s výztuţí – bude provedena z cca 150mm zhutněného posypu štěrkopískem a 

recyklátem. Plocha je čištěná a spádem odvodněná. Materiál se bude skladovat 

v originálních obalech na paletách, výztuţ na dřevěné hranoly.  

Role izolace musí být skladovány v původním balení, ve vodorovné pozici v suchu 

a chladnu uzamykatelném stavebním kontejneru. Chránit se musí před přímým sluncem, 

deštěm, sněhem, ledem. 

Po dokončení základové desky, se skladová plocha částečně přesouvá i na desku 

samotnou z hlediska prostorového řešení i ochrany materiálu před krádeţí. Dodávky 

materiálu přemisťuje jeřáb automaticky na stavbu. Skladování je třeba koordinovat. 

Dodávky jsou řešené tak, aby prvky byly v co nejkratším časovém rozmezí zabudovávány 

do objektu. 

Mnoţství bednícího systému je stanoveno s ohledem na časové, finanční i 

prostorové vyuţití, vyuţíváno je téměř neustále, projekt však počítá i s jeho skladováním 

přímo na stavbě s důkladným ohledem na bezpečnost. Bednění je skladováno v paletách 

určených výrobcem – popis viz bod přeprava. Čištění dílců se provádí na speciálním 

místě s odkalovacím bazénkem.     

Skladování dílců na skladové ploše je maximálně do výšky 1,8m. BFD zámky, 

kotvy, stabilizátory, dorovnávací prvky se skladují do mříţovaných a ocelových palet, 

které budou uloţeny na viditelném místě. Skladováním se zabývá samostatná kapitola 

technická zpráva ZS.  

 

Zařízení staveniště je projektováno a je v takovém stavu, aby vyhovovalo obecným 

pracovním podmínkám všech pracovníků. Staveniště je oplocené, chránění proti krádeţi 

uzamykatelnými buňkami. Sanitárním kontejnerem pro moţnost hygieny a wc. Prostorem 

pro skladování a manipulaci s materiálem. Zdvihacím mechanismem pro sekundární 

dopravu na staveništi. Pracovníci musí být vybaveni ochranným oděvem s moţností 

upnutí drobného nářadí, helmou, vestou, brýlemi, vysílačkou pro komunikaci se 

strojníkem jeřábu. Při pohybu na bádii musí být pracovník jištěn a chráněn proti pádu. 
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Uchycováním na hák jeřábu jsou pověření pouze proškolení pracovníci a vazači, pod 

břemenem je zakázáno se pohybovat nebo alespoň s minimálním výskytem.  

Kaţdý kdo se pohybuje na stavbě je proškolen proti podpisu BOZP, organizací ve 

výstavbě a pohybu a organizaci na staveništi, samotným procesem a dokumentací. 

Dojde-li ke změně dokumentace, je třeba na staveniště donést novou aktualizovanou 

formu pro všechny čety. Pracovní směna je stanovena na 10h od 7:00 do 17:30. Doba se 

můţe měnit s ohledem na řádné plnění harmonogramu, navozených vícepracích,…  

 

Práce se provádějí ve výkopu i ve výšce. Proces je suchý i mokrý. Z toho plynou 

pracovní podmínky procesu. Výkop musí být opatřen zábranami proti pádu nad 

zapaţenými a svahovanými stěnami. Do výkopu je po předchozích pracích strojně 

vykopán sjezd. Průběţnou kontrolou musí být stanoveny klimatické podmínky, které jsou 

důleţité pro bezpečnou práci na staveništi. Jeřáb nesmí manipulovat s břemeny nad 

okolními pozemky, ani vzrostlou zelení – tím se přesun materiálu komplikuje, přesun nad 

buňkovištěm se neřeší z důvodu mimo dosah.  

Je zakázána manipulaci s břemeny při síle větru 11m/s, při 8m/s zakázáno se 

zdrţovat na bádii a pracovních plošinách. Mezi nepříznivé podmínky patří i silná bouře, 

prudký déšť, sníh mlha se sníţenou viditelností pod 30m.     

Teplota T<+5°C – nastává pomalejší hydratace, je třeba konstrukci, nebo 

záměsovou vodu zahřívat.  

Teplota T<0°C – dochází k promrzání, rozpínaní a následnému porušení 

konstrukce. Obecně tak lze stanovit podmínku, ţe by se měla betonáţ pozastavit, klesne-

li teplota pod 5°C.  

Teplota T>30°C – dochází k vypařování vody z betonové směsi a je třeba beton 

ošetřovat zavlaţováním konstrukce, kropením betonu, obalováním do fólií.  

 

Následující popis určuje správné technologické provedení horní hrubé stavby. Na 

stavbě je neustále k dispozici aktuální projektová dokumentace, jejíţ pravidelná kontrola 

zajišťuje správné provedení.  

Po ztvrdnutí betonu geodet vytýčí a vyznačí hrany podzemních stěn. Následně se 

souvisle navazuje výztuţ a staví systémové bednění v místech budoucích stěn na 

vytýčené body. Postupně se konstrukce vyleje betonem, který se opět pravidelně ošetřuje, 
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neţ dosáhne své předepsané pevnosti. Dle projektu se dokončí černá vana ochrannou 

izolací vyvedením nad terén, provedení prostupů instalací a nakonec dojde k zásypu 

stavební jámy a zemní těleso se zhutní. Zlepší se tak přístup k objektu při provádění 

vyšších podlaţí jak z hlediska pracovní síly tak i mechanizace. 

 

Je vykopána stavební jáma a stavební rýhy. Vykopaná ornice a pouze část zeminy 

z jámy je uloţena na staveništi pro částečnou nutnost zásypů po dokončení a zaizolování 

1PP. Na dno výkopu jsou poloţené drenáţní trubky Raudril PVC DN100 pro odvodnění 

stavební jámy na proměnlivé kótě od -3,64m do -3,97m. Poloţeno je také trubní vedení 

pro TZB dle PD.  

Jedna ze sond při hydrogeologickém průzkumu prokázala přítomnost podzemní 

vody, při výkopových pracích a zakládání spodní stavby bylo nutné odsávat vodu ze 

stavební jámy. Při realizaci horní hrubé stavby bude odsávání pokračovat, dokud nedojde 

ke kompletaci hydroizolační vany, tepelné izolaci spodní stavby a zásypu 1PP, kdy objekt 

nadále bude odolávat pasivně.  

Výstupní kontrola předchozí etapy prokázala kompletnost základových konstrukcí 

– základových pasů, patek a základové desky. Také se předpokládá s hotovými základy 

pod věţový jeřáb společně s vlastní montáţí. Důleţité je zejména provedení vyvedení 

výztuţe nad horní hranu základové konstrukce dle PD, pro stykování, napojování, vázání 

a svařování výztuţe horní hrubé stavby.  Před převzetím staveniště jako vstupní kontrola 

této etapy je provedení kontroly zhotovení konstrukcí, jejich kvalita a kompletace.  

 Geodet provede totální stanicí zaměření všech potřebných bodů pro vyznačení 

hran budoucích svislých konstrukcí. Na betonový povrch se hrany znázorní pomocí 

laviček (vytvoření dřevěných rámů stlouknutím vodorovného na dva svislé pomocí hřebíků 

v naměřené výšce) vţdy dvě naproti sobě s uvázáním provázku. Provázek udává polohu 

vnější hrany konstrukcí, rohy jsou tvořeny průsečíkem dvou provázků. Výměry se 

znázorní pomocí latě a spreje.  
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Při provádění vyvazování výztuţe je třeba se řídit projektovou dokumentací. Platí 

obecná pravidla pro výztuţ, nesmí být znečištěná, zdeformovaná, zaměněná a nesmí 

vykazovat známky koroze.  

Na skladovací plochu jsou dováţeny pruty ve svazích v průměru R16 aţ R20 délky 

6m, třmínky R8/200. V závislosti na typu zatíţení a poloze sloupů a stěn se mění průměry 

prutů, jejich počet.  

Na pracovní ploše je třeba dle PD jednotlivé pruty opracovat sestříhat na 

poţadované délky na mechanizované stříhačce a ohýbačce. Při práci se stříhá a ohýbá 

tak, aby u obsluhy nedošlo ke zranění, cca 150mm od místa střihu či ohybu. Při stříhání je 

výztuţ drţena pevně ve svěrce, přidrţování pomocí holé ruky je nebezpečné. Dále se 

sloupové a stěnové profily ve stroji naohýbají podle PD, máloprofilové třmínky se váţí 

ručně při tvorbě armokošů naleţato. Třmínky a profily se k sobě pojí pomocí vazačky 

v místě kříţení (stejně jako v případě svařování). Svářením lze vytvářet i dočasné spoje 

za účelem montáţních prací. 

Alternativou je pouţití třmínků Schnell Spirex, v podstatě jde o kontinuální jednolitý 

kus oceli s modifikovatelným průměrem či roztečí podle stavební konstrukce v PD. 

V celku se navlékne na hlavní výztuţ a roztáhne po do poţadované délky. Tato metoda 

v podstatě sniţuje náklady na práci při ohýbání a stříhání, úsporu časovou, přehlednější 

skladování a minimalizaci stavebního odpadu. [25] 

Doprava výztuţe ke konstrukci lze ručně v malém mnoţství nebo ve svazcích 

pomocí jeřábu. Výztuţ v délce 6m je třeba zavěšovat na dvou místech. Betonové sítě, 

mříţe, vyvázané armokoše se zavěší na hák jeřábu v takové poloze, v jaké bude 

ukládána do bednící konstrukce – svisle. Při manipulaci se kromě vazačů nikdo nezdrţuje 

pod břemeny, výztuţ nesmí naráţet do okolních konstrukcí, deformovat se nebo 

znečišťovat. Kladen důraz na čistotu výztuţe při ukládání má svůj význam, vzhledem k její 

přilnavosti při zabudování. Znečištěná výztuţ se čistí mimo objekt na skládce od olejů, rzi, 

zbytků betonu, hlíny.   

Na vyvázanou výztuţ se navléknou plastová distanční tělíska zaručující 

dostatečnou mocnost krytí výztuţe betonem. Výztuţ se dopraví na místo určení 

k vystupující výztuţi ze základové konstrukce. Na vzdálenost styku se výztuţ vyváţe či 

přivaří. Při osazování bednící konstrukce je třeba ještě několikrát zkontrolovat polohu 

distančních tělísek. Před zakrýváním konstrukce je třeba vyzvat TDI k přejímce 

konstrukce.  
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Bednit sloupy se budou systémem Peri Quatro. Bednění po sloţení umoţňuje 

pohyb po stavbě jako celek a nemusí se rozebírat – šetří čas, po betonáţi jej lze 

přesunout na odstavnou skladovací plochu a v případě potřeby jej opět dopravit na 

potřebné místo. 

Jednotlivé rámy panelu jsou k sobě sešroubovány spoji s oky (totoţnými se šrouby 

pro zavěšování na jeřáb). Povolením šroubů lze upravovat bednění na poţadovanou 

výšku. V rámci projektu bude vyuţito bednění výšky 2,75m, vyhovující PD. Při sloţení se 

všechny čtyři díly sloţí na sebe a šetří tak místo pro skladování i přepravu. Hladké 

překliţky mají tloušťku 21mm s vlastností vyšší kvality plochy, při bednění sloupů vytváří 

hladký povrch. Toho se vyuţije zejména v 1PP a 1NP garáţového prostoru, navíc se 

nevyuţívá spojovacích tyčí a tak jsou sloupy bez viditelných prostupů. Bednění je 

limitováno rozměry sloupů, od nejmenších 200x200mm aţ po 600x600mm. Lze tak 

v rozsahu vybednit jakýkoliv sloup po 50mm. Na sloupové bednění lze připojit i 

betonářskou plošinu o nosnosti 150kg/m². Lze vyuţít v případě, kdy je třeba šetřit 

prostorem nebo v případě, kdy je k dispozici bádie bez plošiny.   

Dle PD se Peri Quatro vyuţije u sloupů s rozměry od 250x600mm do 350x600mm. 

Sloupy s vyšším převládajícím rozměrem nad 600mm se budou bednit systémem Peri 

Trio, viz níţe bod 5.4. Bednění je tvořeno 4mi panely QES 275, kaţdý panel vlastní 2 

závěsná oka. [28] 

 

Obr. 63 – Rozměry bednícího rámu QES 275  

Zdroj: https://www.peri.se/dam/jcr:e5d9f88f-f239-4efc-9d1b-05ea0b8ce77e/quattro-

pelarform-broschyr.pdf 
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Před kaţdým obedňovacím procesem se musí plocha překliţek, která přijde do 

kontaktu s betonovou plochou opatřit separačním prostředkem Bisol nebo např. 

odbedňovacím přípravkem Peri Bio Clean, který poskytuje ochranu před přilnavostí, 

hnilobou a korozí. Přípravek je vyroben na přírodní bázi, vzlínavý účinek regeneruje 

povrch betonu, přibliţná spotřeba je 1l / 50-90m². Kolečka je třeba průběţně kontrolovat a 

olejovat, lze pouţít i stejný separační prostředek.  

První panel se postaví na podklad do vodorovné polohy, druhý panel se k němu 

připojí pomocí 4 QR spojů. Stupnice po 50mm určuje délku bednění hrany. Dva dílce je 

moţné pomocí jeřábu zvednout do svislé polohy a stejným způsobem se připojí dva zbylé 

rámy. Bednění se jeřábem dopraví do místa bedněného sloupu, při obedňování výztuţe 

se musí postupovat se zvýšenou pozorností, aby nedošlo k její znehodnocení či posunutí 

distančních tělísek. Bednění se postaví na vyznačené hrany sloupu a uzavře pomocí 4 

QA rohových spon, která celé bednění pevně sevře a utěsní se pomocí šroubu. QR a QA 

se připojují ve stejné úrovni QE závor s příčkou na hrablu, tvořící pravý úhel s rámem. 

Sloupové bednění se stabilizuje pomocí 2 stabilizátorů zakotvených do betonové desky.  

 

 

Obr. 64 – Spojovací příslušenství, nahoře rohová spona QA, dole kloubní připojení 

QR (na výšku 2,75m po 4 ks) 

Zdroj: https://www.peri.se/dam/jcr:e5d9f88f-f239-4efc-9d1b-05ea0b8ce77e/quattro-

pelarform-broschyr.pdf 
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Bednění stěn se provádí pomocí systémového bednění Peri Trio. Jednotlivé dílce 

se přepravují do místa uloţení jednotlivě zavěšených na dvou bodech. Rozměry stěn 

250mm a 200mm značně ovlivňují způsob výstavby, modul bude třeba doplňovat 

dřevěnými hranoly, případně LA dorovnávacími prvky pro dosaţení shodných délek pro 

účely vkládání spínacích tyčí. Sloupy s delším rozměrem nad 600mm se budou bednit 

dvěma shodnými rámovými dílci. Čela stěn a sloupů budou bedněny pomocí překliţkové 

desky, k ní přibitých dřevěných hranolů, klínů upevněných závorami a kotvami. Přílohou 

tohoto technologického postupu jsou schémata stavby bednění. Výkresy jsou 

vypracovány pro 1PP, které je po obvodu celé monolitické a pro typické 1NP, kde 

monolitické stěny po obvodu jsou nahrazeny výplňovým zdivem. Mají tak funkci ztuţující, 

včetně výtahové šachty. Sloupy pak tvoří nosnou konstrukci skeletu. [29] 

 

Obr. 65 – Schéma pouţitých rámů 

Zdroj: Vlastní 

Před kaţdým obedňovacím procesem se musí plocha překliţek, která přijde do 

kontaktu s betonovou plochou opatřit separačním prostředkem Bisol nebo např. 

odbedňovacím přípravkem Peri Bio Clean, který poskytuje ochranu před přilnavostí, 

hnilobou a korozí. Přípravek je vyroben na přírodní bázi, vzlínavý účinek regeneruje 

povrch betonu, přibliţná spotřeba je 1l / 50-90m².  

Bednit se začíná vţdy od rohu objektu z panelů TR 60 a TR 72 na vnější straně a 

rohovým dílcem TE 270 na vnitřní straně, který se dorovná pomocí dvou doměrek 

z dřevěných hranolů šířky 50mm, 125mm, 180mm (viz schéma). Doměrky se mezi 

rohovým panelem a panelem navazujícím sepnou pomocí 2 BFD zámků a sepnou 2 

spínacími tyčemi.  
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Obr. 66 – Provedení bednění Peri Trio v rohu 

Zdroj: Trio – rámové bednění – montážní návod [29] 
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Spínání průběţných panelů mezi sebou s únosností do 90kN, se provádí pro 

výšku 2,7m vţdy 2 BFD zámky. Panely naproti sobě se musí vţdy shodovat. Počet 

spínacích tyčí se liší od panelu, všeobecně obsahují 4 otvory pro spínání.: 

TR270x240 – 4ks 

TR270x120 – 2ks 

TR270x90 – 2ks 

TR270x60 – 2ks 

TR270x30 – 2ks 

TE270x30 – 2ks 

 

 

Obr. 67 – Systém spínání 

Zdroj: Trio – rámové bednění – montážní návod [29] 

Proti nepříznivým podmínkám větru a vnějším silám je třeba dílce stabilizovat 

kotvením do betonového podkladu. Na postavený panel v místě dle PD se připojí výloţník 

na dolní část panelu ve vzdálenosti 1,2m se stabilizátorem opřeným do horní části panelu. 

Připnou se pomocí čepu a závlačky. Při výšce bednění 2,7 a 2,75m je stanovena 

vzdálenost na 2,5m, dle tabulky výrobce bednění tak zcela roznášecí šířka zcela 

vyhovuje.  

Tab. 51 – Šířky mezi stabilizátory a síly působící v nich  

 

Zdroj: Trio – rámové bednění – montážní návod [29]  
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Obr. 

Obr. 68 – BFD zámek mezi panely 

Zdroj: Trio – rámové bednění – montážní návod [29] 

Napojení 200mm stěny na 250mm obvodovou se provádí z panelu TR 90 a s 

dvěma rohovými dílci TE 270 na vnitřní straně, který se opět dorovnají pomocí dvou 

doměrek z dřevěných hranolů šířky 50mm, 100 (viz schéma). Montáţ doměrek je shodná 

jako u postupu při bednění rohu.  

 

 

Obr. 69 – Provedení bednění Peri Trio v napojení stěny 

Zdroj: Trio – rámové bednění – montážní návod [29] 

Doměrky se dají provádět i u průběţných stěn, kdy je třeba dorovnat daný rozměr. 

Na to se pouţijí buď systémové LA dorovnávací díly od 60mm do 360mm (spojují se 

pomocí závory TAR85), nebo opět klasicky dřevěných hranolů do 100mm (BFD zámek). 

Spínání se provede 2 tyčemi.   



162 
 
 
 

V místě ukončení stěn se provede bednění čela z překliţky a dvou hranolů 

(rozměry podle pouţitého panelu a v konkrétním místě, viz schéma bednění) vsazených 

mezi dva Trio panely. Trámy se k panelům připnou pomocí 6 čelních kotev TS a 6 

kotevních drţáků. 

 

 

Obr. 70 – Bednění čel stěn 

Zdroj: Trio – rámové bednění – montážní návod [29] 
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Výtahová šachta je po vnitřním obvodu 

řešena 4mi panely TR30 a TR60, 8mi dřevěnými 

hranoly dle schématu, a 4mi díly TSE270 zajištěny 

závlačkou. Šachtové bednění je provedeno po ose 

symetrie, na vnější bednění se bude spínat 

s přesahem nebo do dřevěných hranolů. Šachtový 

TSE270 díl s únosností 2t a vlastní šířce 100mm 

umoţní pákovým pohybem stáhnout bednící 

„obdélník“ k sobě a vytvořit tak 25mm šířky po celém 

obvodu. Bednění tedy není třeba rozebírat a po 

betonáţi jej pouze pomocí jeřábu plynule vytáhnout, 

uskladnit na skladové ploše a pouţít jej při 

betonování v dalším podlaţí. Na montáţní ploše je 

mezi panely TR30 a TR60 vloţen na šířku 100mm 

díl TSE270, spojí se vloţením klínu do otvorů na 

vnitřní straně bednění rámu. Jeřábem se stěnové 

bednění přenese na místo určení. Aktivujeme TSE 

pohybem dolů, aby došlo k zasunutí mechanismu 

směrem nahoru (viz obrázek). Namontují se ostatní 

tři stěny mezi šachtovou výztuţ. Poté se dokončí 

vnější bednění podle schématu podle postupu 

popsaného výše. 

 

 

 

Obr. 71 – Aktivace mechanismu TSE pro bednění 

Zdroj: Trio – rámové bednění – montážní návod [29] 

Je nutné zkontrolovat shodu dodacího listu při kaţdé přejímce materiálu s PD. 

Betonování konstrukcí se bude převáţně provádět pomocí bádie. Betonová směs bude 

zajištěna dopravou autodomíchávači. Samotnou betonáţ provádí a koordinuje mistr čety a 

vede komunikaci s jeřábníkem, kterého navádí. Moţnost betonáţe vyplívá z podmínek 

procesu. Ukládat beton lze z maximální výšky 1,5m, aby nedocházelo k rozpojování 

sloţek betonu při ukládání do konstrukce. Maximální dovolený přípustný tlak betonu je 80 

kN / m². Musí se dbát na bezpečnost, hadici čerpadla/bádie obsluhuje mistr a koordinuje 

pracovníka, který z plošiny bádie otevírá či zavírá přívod betonu. Při volném ukládání 

betonu nesmí docházet k deformaci a posunu výztuţe, deformaci bednění.  
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 Hutnění betonu sloupů a stěn se provádí jehlovými vibrátory, tloušťka hutněné 

vrstvy nesmí být větší neţ 1,3*n, kde n je délka hlavice vibrátoru, tedy 1,3*0,37=0,45m. 

Vzdálenost sousedních vpichů maximálně 1,4*m, kde m je poloměr účinnosti vibrátoru (8-

10 násobek průměru hlavice vibrátoru 0,038*10=0,38), tedy 1,4*0,38=0,53 – jednotlivé 

vpichy se provádějí po 0,5m.  

 

Betonáţe prvních konstrukcí vychází dle harmonogramu na zimní období, proto je 

potřeba sledovat klimatické podmínky, důleţité je sledovat okolní teplotu a teplotu bednící 

konstrukce – 3x denně. Podmínky pro beton jsou vypsány výše. Je lepší se vyvarovat 

betonáţi při teplotě niţší neţ 0°C – hydratace se zastavuje. Při nízkých teplotách pod 5°C 

je všeobecně třeba počítat s delší dobou odbedňování. V případě mrznutí můţe dojít 

k znehodnocení celé struktury konstrukce. Pokud klesne pod 5°C, doporučuje se vykonat 

následující opatření, dokud beton nedosáhne pevnosti alespoň 5MPa:  

- Bednění musí být prosté nečistot, ledu, vody  

- Pouţít retardačních prostředků (sníţení dávky záměsové vody) 

- Ohřev kameniva, ohřev záměsové vody 

- Pouţít vyšší stupeň sloţky cementu 42,5 R 

- Po uloţení betonu do bednící konstrukce obepnout základy rohoţemi 

nebo polystyrenovými deskami, popřípadě nákladnější aktivní ohřev a to 

horkovzdušným zahříváním  

- Neošetřovat beton vodou  

V časově pokročilejší fázi, kdy bude teplota dosahovat vyšších hodnot nad 30°C 

dochází k neţádoucímu účinku odpařování technologické vody z konstrukce a sniţování 

pevnosti betonu. Beton se proto balí do fólií nebo kropí vodou.  

 

Navazující práce na vodorovných konstrukcích je moţné provádět aţ po dosaţení 

50% krychelné pevnosti svislých konstrukcí. Samostatná kapitola stanovení doby 

odbednění sloupů v závislosti na harmonogramu určuje doporučenou dobu 3-7 dní, kterou 

je třeba dodrţet – po tuto dobu se beton ošetřuje, viz bod 5.6. Plně zatíţit konstrukce lze 

aţ po 28mi dnech, kdy beton dosahuje své plné pevnosti a zralosti (zkouší se 
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nedestruktivní tvrdoměrnou zkouškou). Předčasné odbedňování můţe být příčinou 

neţádoucích účinků ztráty pevnosti, odlupování sloţek betonu,… 

Při provádění demontáţí dílců se neprodleně skladují buď zpět na montáţní 

plochu nebo uprostřed plochy stavby podle pravidel skladování na přehledném místě a 

případně je zajistit proti vnějším silám či nepříznivým podmínkám, nikdy se dílce nesmí 

skladovat u volných okrajů.  Princip odbedňování sloupů Peri Quatro je jednoduchý. Je-li 

vyuţita betonářská plošina, bude se demontovat jako první. Pře demontáţi jakýkoliv dílců 

vţdy platí zásada prvního kroku zavěšení dílce na jeřáb, aby nedošlo k pádu nebo úrazu. 

Spínací spona QA, která drţí bednění semknuté okolo sloupu, se povolí pomocí klíče, 

první rám se uvolní a lze jej otevřít. V druhém kroku se uvolní druhý rám a pomocí 

přídavných čepů (viz detail) lze tak uvést do otevřené polohy první rám. Čep brání, aby se 

rám uzavíral. Třetí krok uţ je pouhé zavěšení rámu na jeřáb pomocí šroubů s oky na horní 

hraně bednění. Překliţka musí být zbavena zbytků betonu, vyčištěna a opětovně opatřena 

separačním přípravkem. 

Stěnové bednění se rozebírá v opačném postupu jako při sestavování. První se 

odbední dílec bez stabilizátoru. Dílec je zavěšen na dvě oka na jeřáb, uvolní se 

odšroubováním spínacích tyčí a otevřením BFD zámků. U stabilizovaných dílců se zruší 

kotvení stabilizátorů a provede se jejich odstranění. Princip odbednění šachtové dílce je 

pospán výše, jen v opačném pohybu pákou se zmenší jeho obvod, rozebírat se tudíţ 

nebude, pouze se přesune na skládku. Demontované dílce je třeba očistit od zbytku 

betonu a znovu aplikovat odbedňovací přípravek. 24] 

 

Obr. 72 – Odbedňování sloupů 

Zdroj: https://www.peri.se/dam/jcr:e5d9f88f-f239-4efc-9d1b-05ea0b8ce77e/quattro-

pelarform-broschyr.pdf 
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Stropní konstrukce objektu jsou typově rozdílné mezi 1PP a 1NP. 1NP-6NP se 

principálně příliš neliší. 1PP je tvořeno po obvodu monolitickými stěnami a tak na rozdíl od 

vyšších podlaţí není třeba řešit bednění trámů. Jako systémové bendění je pouţito Peri 

Multiflex, který tvoří podpůrné stojky MP350 – nastavitelné tak na poţadované výšky 2,70 

a 2,75m. Rastr je pak tvořen primárními a sekundárními příhradovými nosníky GT24 délek 

od 0,90 aţ 5,40m.       Tab. 52 – Návrh vzdáleností mezi nosníky 

Hodnoty pro navrhování 

vzdáleností primárních nosníků jsou 

v závislosti na vzdálenosti podpor a 

sekundárních nosníků. Tento rozsah je 

tedy navrţen podle tabulky výrobce, pro 

podpory vzdálené maximálně 1,2m a 

sekundární nosníky 0,5m platí 

maximální vzdálenost 3,59 při tloušťce 

stropu 0,24m. Maximální vzdálenost je 

tak navrţena 3,5m a podle tabulky 

pomocí interpolace hodnot vyhovují 

poţadavkům. [30] 

 
 

Postup bednění stropu se začíná vţdy od rohu. Například dle PD levá horní část, 

nejprve se rozestaví podpory dle schématu v daných vzdálenostech od sebe. Krajní 

podpory jsou opatřeny stabilizátory proti vnějším vlivům – náraz či účinky větru a vlastní 

stabilizaci. Staví se jako první, další 2 mezipodpory se staví aţ nakonec.   

MP350 stojky disponují zabudovaným metrem. Výška se nastaví s ohledem na 

navýšení o vlastní výšky nosníků a desky na 2,7m a zajistím zpětným otočením matice 

proti pohybu. Do stojek se nasadí kříţové poklesové hlavy 20/24 a zajistí se západkovým 

rychlouzávěrem (nosníky se dají poloţit v obou směrech maximálně dva).  
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Obr. 73 – Peri stojka MULTIPROP 350  

 

Obr. 74 – Nasazení kříţové hlavy 20/24 

Zdroj: Multiflex – stropní bednění – montážní návod [30]  

 

 

Místo umístění se vyznačí před prováděním bednění sprejem na betonovou plochu 

podle PD. Výška podlaţí ve všech podlaţí nepřesahuje 3m, proto pro stabilizaci stojek se 

pouţijí trojnoţky. MRK rámy pro eliminaci horizontálních sil nebudou vyuţity. Stojky jsou 

rozestavěny od stěn max. 250mm, aby při pokládání sekundárních nosníků nevznikal 

příliš velký moment a nebezpečí pádu.   

Nasazování primárních nosníků GT24 na hlavy podpor se provádí ve dvou lidech a 

s přesahem. Překlopení se zabrání stykováním dvou nosníků minimálně 300mm, ve 

schématu jsou vzdálenosti od 0,4m do 0,63m. V 1NP se primární nosníky provádějí 
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s přesahem 0,3 - 0,45m za půdorysný rozměr, kvůli kotvení systémových AW úhelníků, 

nebo tesařských dřevěných úhelníků.  

 

 

Obr. 75 – Rozměry GT24 nosníků a 

jejich osazení 

Zdroj: Multiflex – stropní bednění – 

montážní návod [30] 

 

 

Sekundární GT24 nosníky se osazují hned v následujícím kroku se stejnými 

konstrukčními principy. Opět je třeba dodrţet stykování podle PD. V 1NP je nosný systém 

tvořen ţelezobetonovými monolitickými trámy. Jejich bednění se musí provádět jako 

první. Primární a sekundární nosníky se postaví pod osu trámu (trám v poli) nebo 

s přesahem sekundárního nosníku (trámy v okrajích). Bočnice trámu tvoří buď 3 nebo 4 

GT24 nosníky v průřezu. Dva nosníky o výšce 240mm tak dosáhnout výšky 480mm a 

zbytek se dorovnává dřevěnými souvislými hranoly. Nosníky se přibíjí k bednicí desce a 

úhelníkům jako v případě popsaném níţe.   

Po obvodu se vytvoří bednění proti výtoku betou. V 1PP lze pouţít systémový 

dílec, který se pomocí spínací tyče ukotví do otvorů, které zůstali po spínání při betonáţi 

stěn. Dílec má zároveň funkci HANDSET ochrany proti pádu z výšky. Při kotvení se mezi 

betonovanou desku stropu a dílec vkládá bednící překliţka. Ve vyšších patrech se na 

bednící desku/překliţku přibijí 2 GT24 nosníky a postaví do místa bednění, na vodorovné 

nosníky se pak ukotví pomocí AW profilů, popřípadě vlastních úhelníků vyrobených na 

stavbě. Stejného postupu se vyuţije u velkých prostupů schodiště a výtahové šachty.    

Překliţkové desky se základním rozměrem 2,5m x 0,5m se pokládají podle PD a 

přibíjí se k nosníkům pomocí hřebíků z hlediska utěsnění, a aby se desky nepřeklopily a 

neposouvaly v rovině. Nosníky je třeba zdvojovat v místech, kde by vznikala příliš dlouhá 

konzola desky. U trámu se desky přibijí přesně na nosníky, aby došlo k utěsnění a 

navázání trámu na strop. Doměrky nebo odřezky se řeší dle PD.  
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Prostupy menších rozměrů se rozestaví a zabrání jejich posunu přichycením 

hřebíků podle PD.    

 

Obr. 76 – Systém řešení proti výtoku betonu 

Zdroj: https://www.peri.de/.imaging/xxl/dam/dee321ce-1ea1-4aeb-

8fb2-e30229193ec4/41350/abschalschiene-105.jpg 

 

Konečný krokem je rozestavění 2-3 mezilehlých podpor pod primární nosníky, 

postupem zmíněným výše. Rozestaví se v závislosti na dálce nosníku a jeho sousední 

vzdálenosti s dalším primárním nosíkem. Celá plocha bednění se pomocí nivelačního 

přístroje zaměří a s přípustnými odchylkami se výškově dorovnává pomocí matic u 

podpor. Po kontrole provedení bednění se na povrch nanese odbedňovací přípravek. Po 

nanesení je třeba brát zvýšené osobní bezpečnosti, protoţe povrch se tak stane kluzký a 

hrozí nebezpečí úrazu při pokládání výztuţe.   

Pro vyztuţování stropů platí stejný obsah jako v bodě 5.2. Pruty se poloţí na 

distanční podloţky kvůli krytí v jednom směru a sváţí se dle PD. Zhuštění výztuţe se 

vyskytuje v místech zvýšeného lokálního zatíţení – sloupy, stěny. Mezi dolní a horní 

vrstvu výztuţe se poloţí ocelové UTH distanční pásy se základnou 25cm a osovou délkou 

2m, s výškou U dle PD, která jistí danou vzdálenost horní a dolní výztuţe. Nakonec se 

vyváţe druhý směr výztuţe.  



170 
 
 
 

 

Obr. 58 – Distanční ocelové UTH prvky  

Zdroj: http://www.kotaca.cz/FOTKY/68-UTH_zabudovany.jpg 

 

Pro samotné vyztuţení a vylití desky betonem platí stejná pravidla jako základové 

desky. Ukládat beton lze z maximální výšky 1,5m, aby nedocházelo k rozpojování sloţek 

betonu při ukládání do konstrukce. Musí se dbát na bezpečnost, hadici čerpadla obsluhuje 

mistr. Při volném ukládání betonu nesmí docházet k deformaci a posunu výztuţe, 

deformaci bednění. V případě desky se beton hutní plošně vibrační lištou.      

 

Po vybetonované stropní konstrukci se lze pohybovat jiţ hned následující den a 

pokračovat tak ve svislých konstrukcích dle harmonogramu. Částečné odbednění stropů 

při dosaţení 70% pevnosti lze v zimním období aţ po 15 dnech, dle výpočtu. Naopak 

v období vyšších teplot po 6 dnech. Odbední se desky a část nosníků, které nejsou 

přibíjené a část stojek. Úplné odbednění stropů se provádí po 28mi dnech a tři podlaţí po 

sobě.  

Podmínky ošetřování stejné jako u svislých konstrukcí. Při teplotě niţší neţ 0°C se 

hydratace zastavuje. Při nízkých teplotách pod 5°C je všeobecně třeba počítat s delší 

dobou odbedňování. V případě mrznutí můţe dojít k znehodnocení celé struktury 

konstrukce. Pokud klesne pod 5°C, doporučuje se vykonat následující opatření, dokud 

beton nedosáhne pevnosti alespoň 5MPa:  

- Bednění musí být prosté nečistot, ledu, vody  

- Pouţít retardačních prostředků (sníţení dávky záměsové vody) 

- Ohřev kameniva, ohřev záměsové vody 

- Pouţít vyšší stupeň sloţky cementu 42,5 R 
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- Po uloţení betonu do bednící konstrukce obepnout základy rohoţemi nebo 

polystyrenovými deskami, popřípadě nákladnější aktivní ohřev a to 

horkovzdušným zahříváním  

- Neošetřovat beton vodou  [34] 

V časově pokročilejší fázi, kdy bude teplota dosahovat vyšších hodnot nad 30°C 

dochází k neţádoucímu účinku odpařování technologické vody z konstrukce a sniţování 

pevnosti betonu. Beton se proto balí do fólií nebo kropí vodou.  

Odbedňování se provádí opačným způsobem opět ve dvou lidech. Kladivem se 

popouští mezilehlé stojky o 40mm, poklesem tak lze odebírat desky, sekundární nosníky 

a primární nosníky. Odbedňované prvky se skladují do palet, překliţkové desky po 29 

kusech. Palety s deskami jeřáb převáţí na čistící plochu, kde jsou zbaveny zbytku betonu 

a případně znovu opatřeny odbedňovacím přípravkem. Po 28mi dnech se stejným 

způsobem popustí zbylé stojky a bednění se demontuje zcela. Trámy se odbední aţ po 

odbednění stropů. U trámu lze odbednit bočnice po 2-3 dnech. Podpůrné stojky s nosníky 

po 28mi dnech.  

 

 

Obr. 77 – Odbedňovaní stropní konstrukce 

Zdroj: Multiflex – stropní bednění – montážní návod [] 
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 Monolitické schodiště se nachází v 1PP. V ostatních podlaţí jsou schodiště 

prefabrikovaná. Prefabrikovaná se musí osazovat dle harmonogramu předtím, neţ 

se bude provádět podlaţí nad ním. Z prostorového hlediska dochází k jeho 

uzavření a montáţ pak dále není fyzicky moţná.  

Schodiště 1PP bude vzhledem k vyústění u bytových dveří opatřeno akustickou 

izolaci Schöck Tronsole z hlediska kročejového hluku a zvukových mostů. Do bednění 

svislých stěn se vloţí pouzdro Schöck Tronsole QW. Vytvoří se forma, která se přibije 

k bednění pomocí hřebíků. Po betonáţi se do otvoru vloţí pouzdro s přírubou. Dle PD se 

provede tradiční bednění schodišťové desky. Prostor mezi schodištěm a deskou se 

obední Schöck PL deskou. Na bednění schodišťové desky se přibije opěrná lišta a nasadí 

se akustická izolace k PL deskám. Na Schöck Tronsole se naváţe výztuţ schodišťové 

desky a provede se betonáţ. Poté se vybední jednotlivé stupně schodů v šířce 1,8m a na 

výšku stupně 181,25mm, pro betonáţ platí stejná pravidla jako uvedená výše. 

Odbedňování schodiště probíhá po 28mi dnech.   

 

 

Obr. 78 – Akustická izolace schodišťové konstrukce 

Zdroj: http://www.schoeck-wittek.cz/cs/produkty/tronsole--40 

Balkonové konstrukce jsou projektem řešeny jako prefabrikované. Osazují se 

dodatečně po dozrání stropních konstrukcí. Při vázání stropní výztuţe se podle statické 

PD vyvede výztuţ pro navázání Isokorb nosníků s vlastností přerušení tepelných mostů, 

ty částečně fungují jako bednění pro stropní konstrukci. Při provádění bednění se ukotví 

stejně jako v případě stropů, dřevěné hranoly a desky se musejí pouţít na dorovnání 

vlastní výšky. Na spodní hranu desky balonů se postaví provizorní bednění a pomocí 

jeřábu se na něj poloţí prefabrikovaný balkon, ten se přivaří a dodatečně zabetonuje na 

vyvedenou výztuţ Isokorbů. Bednění/lešení se odstraní aţ po dosaţení úplné pevnosti 

betonu a po kontrole provedené statikem.   
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Pro provedení svislé izolace platí stejný postup i plán kontrol jako v případě spodní 

stavby. Izolace se provádí ve třech vrstvách. V prvním kroku se natáhne s překrytím 

100mm mezi vrstvami ochranná polypropylenová geotextilie Filtek plošné hmotnosti 

300g/m2 s vlastností odolávat plísním, bakteriím a chemikáliím. Kontroluje se, aby textilie 

nebyla mechanicky poškozená a aby byla rozprostřená v celé své délce. V druhém kroku 

se pokládá hydroizolační systém Sikaplan WP 1100-20HL se signální vrstvou tloušťky 

2mm.  

Svary dvou sousedících pásů se moukou překrývat o 60-125mm, počítá se s 

překrytím o 100mm a povrchy musí být vyčištěné. Klimatické podmínky nad +5°C aţ 

+35°C. Teplota podkladu minimálně 0°C.  

 Svary se svářejí ručně pomocí svařovacího automatu Leister Twinny S, válečku 

s kombinovaným klínem.  

Kontroly svarů se vizuálně a mechanicky musí kontroly vţdy a všechny, dále se 

nahodile provádí i vakuová zkouška pro zajištění vodotěsnosti celé konstrukce. Svislé 

izolace se mechanicky kotví po 0,5m natloukacími talířovými polyamidovými 

hmoţdinkami. Kaţdá kotva se překryje záplatou kvůli vodotěsnosti. Při provádění 

základových konstrukcí byl vyveden přesah pásů Silkaplan WP 1100 20HL, na kterou se 

napojí svislá část hydroizolace spodní stavby. Hydroizolace se překryje další vrstvou 

geotextilie, ukotví se do stropní desky a utěsní lištami, aby nedocházelo k zanášení 

nečistot pod textilii. Po celém obvodě se provede nabetonávka izolace od líce stěny po 

ztracené bednění a celá vana se tak stabilizuje a chrání.  

Na textilii se nalepí XPS desky v tloušťce 100mm na výšku 1,5m po celém obvodu. 

Druhá vrstva o tloušťce 160mm se provádí do 1,32m, potupně se desky zatíţí zeminou při 

postupném zasypávání jámy. V místě prostupů je třeba osadit anglické dvorky před 

úplným zasypáním.   

 

Pracovníci podílející se na výstavbě jsou povinni řídit se technologickými předpisy, 

dodrţovat zásady BOZP (školení), jsou seznámeni s riziky a poučeni se situací a 

zařízením staveniště.  

Sestava pracovní čety: 

- Mistr/Betonář – 1 
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Mistr s praxí v oboru a výučním listem je zároveň vedoucím pracovní čety, který kontroluje 

postup prací a ručí za jejich kvalitu a vyhotovení v souladu technologickým postupem, 

normami a vyhláškami 

- Tesaři – 6 

Budou sestavovat systémové bednění na stavbě, vytvářet dřevěné doměrky a bednění 

stavebních otvorů a prostupů. Vzdělání SOU. 

- Izolatéři – 5 

Izolatéři. Budou pokládat hydroizolaci včetně ochranných textiliíí a provádět vzájemné 

spoje překrytím. Vzdělání SOU. 

- Ţelezáři/Vazači – 4 

Ţelezáři naváţou a nastříhají výztuţ podle PD. Dále jejich povinností je vázání břemen na 

závěs jeřábu,  případě potřeby komunikují se strojníkem jeřábu při dopravě materiálu po 

staveništi, sám koordinuje mistr. Vzdělání SOU. 

- Betonáři – 2 

Betonáři budou na stavbě ukládat betonovou směs do bednění a následně ji hutnit, 

vzdělání SOU. 

- Svářeči – 2 

Odborně budou provádět spoje výztuţe. Vzdělání SOU, vlastnící průkaz svařování TIG- 

svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2. 

- Pomocní dělníci – 4 

Pomocná síla pro jakékoliv druhy pomocných prací – nošení materiálu, rozhrnování 

betonu, hutnění betonu, zajišťování pořádku na staveništi 

- Jeřábník – 1 

Strojník obsluhující jeřáb, vlastní profesní a řidičský průkaz skupiny C 

- Řidič autočerpadla – 1 

Strojník obsluhující autočerpadlo, vlastní profesní a řidičský průkaz skupiny C 

- Řidič autodomíchávače – 1 

Strojník obsluhující automix, vlastní profesní a řidičský průkaz skupiny C 

 

Podrobným popisem a parametry jednotlivých strojů se zabvá samostatná kapitola 

stavební stroje. Výpis strojů pro tuto etapu: 

Všeobecné:      

Odvodňovací čerpadlo Flygt 2610 

Tatra 815 NTH 6x6 
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AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK 6500 

Kolový nakladač Liebherr L542 

Minibagr Takeuchi TB125 

Vibrační deska Lumag RP-1100 PRO 

 Sklápěč DAD CF FAD 8x4  

Izolační práce: 

Svařovací automat Leister Twinny S 

Ţelezářské práce: 

Invertor PEGAS  200AC/DC 

Úhlová bruska Makita GA9020K 

Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 Y 

RT-40 vazačka výztuţe 

Betonářské práce: 

Autodomíchávač AM 8C 

Autočerpadlo Schwing S 39 SX 

Vibrační lišta RVH200 

Ponorný vibrátor Perles CMP AM 35 

Míchačka Atika Expert 185 

Řetězová pila na beton a cihly 680ES 

Ostatní:  

Motorová pila Stihl MS 271 

Kotoučová pila Makita DWT HKS15-65           

Aku vrtačka Makita BDF343SHE 

 

Podrobněji se zabývá samostatná kapitola kontrolní a zkušební plán – spodní stavba. 

Vstupní kontroly 

 Kontrola PD 

 Kontrola připravenosti staveniště 

 Kontrola základových prací 

 Kontrola vytýčení 

Kontrola vystupující výztuţe ze základové kce 

Mezioperační kontroly 

 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola materiálu 
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Kontrola mechanizace 

Kontrola pracovní síly 

Kontrola odvodnění staveniště 

Kontrola bednění svislých konstrukcí 

Kontrola vyztuţování svislých kcí 

Kontrola monolitické konstrukce - svislé konstrukce 

Kontrola bednění vodorovných  kcí 

Kontrola vyztuţování vodorovných  kcí 

Kontrola monolitické konstrukce - vodorovné konstrukce 

Kontrola dodrţování technologické pauzy 

Kontrola provedení svislých izolací 

Kontrola provedení zásypů a jejich zhutnění 

Výstupní kontroly 

 

 Podrobněji se zabývá samostatná kapitola plán BOZP. 

Zásady bezpečnosti budou v souladu s: 

Stavebním zákonem 183/2006.  

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. Května 

2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. Prosince 2006; O bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo 

poškození zdraví, při jejichţ provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

ČSN 73 0802 (730802) Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) Poţární bezpečnost staveb - Poţární odolnost 

stavebních konstrukcí 

Nařízení vlády 362/2005 ze dne 17. Srpna 2005; O bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

Nařízení vlády 378/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky 

na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické poţadavky na osobní ochranné prostředky 

Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády 11/2002 Sb. Stanovující vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů- Zákon  201/2012 Sb. – O ochraně ovzduší 

Zákon 114/1992 Sb. – O ochraně přírody a krajiny 

Zákon 17/1992 Sb. – O ţivotním prostředí 

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Zákon 133/1985 Sb. O poţární ochraně 

 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP 

- Podle rozsahu prací bude na stavbě více neţ jeden dodavatel. Dle zákona § 14 bude 

určen koordinátor zadavatelem stavby. 

- Dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb Předpokládaná doba výstavby je delší neţ 30 dní, 

současně se na stavbě bude vyskytovat více jak 20 fyzických osob. Je třeba vytvořit plán 

BOZP dle nařízení 591/2006 přílohy č. 5: 

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10 

m. 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

- Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních 

dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování 

do staveb. 
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Ochrana prostředí je řešena v samostatné kapitole. Výstavba je prováděna 

s ohledem na pravidla určená hygienickými normami. Zejména do toho spadá 

minimalizace hluku a prašnosti, ochrana komunikace před znečištěním. Osmi hodinové 

pracovní směny jsou od 8-16h z hlediska minimalizace rušení okolí klukem, vzhledem 

k okolní zástavě. Odpady vzniklými na stavbě se řídí:   Zákonem č. 185/2001 Sb. 

Zákon o odpadech, tak aby byl minimalizován vliv stavby na ţivotní prostředí 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí 381/2001 Sb., 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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Název Kategorie Naloţení s odpadem

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku O Skládka

13 01 Odpadní hydraulické oleje N regenerace/spalování

13 02 Odpadní motové, převodové a mazací oleje N regenerace/spalování

13 05 Odpady odlučovačů oleje N regenerace/spalování

13 07 Odpady kapalných paliv N regenerace/spalování

15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 

dopadu)
O Skládka

15 02 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochr.oděv O Skládka

17 01 01 Beton O Recyklace

17 02 01 Dřevo O Recyklace

17 02 02 Sklo O Skládka

17 02 03 Plasty O Skládka

17 04 05 Ţelezo a ocel O Sběrna

17 06 04 Izolační materiály O Skládka

20 Komunální odpad včetně sloţek z odděleného sběru - -
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Tato kapitola se zabývá prováděním kontrol a zkoušek v DRUHÉ řešené etapě a 

je zároveň přílohou k tabulkám KZP. Etapa horní hrubé stavby bezprostředně navazuje na 

předchozí etapu. Zahrnuje výstavbu 1PP z monolitických stěn, následně provedení 

svislých izolací a svislé a vodorovné monolitické konstrukce. Plán kompletuje postup 

zkoušek, odpovědnosti, měřící techniky a závazné normy, kterými je třeba se řídit. 

Dodrţení kontrolního plánu je zárukou dosaţení poţadované kvality výstavbového 

procesu. Zápisy do KZP jsou v souladu se zápisy do stavebního deníku.   

2.1 Kontrola projektové dokumentace a dokumentace související s výstavbou 
 

Kontrola prováděná před převzetím staveniště, předmětem kontroly je 

kompletnost, srozumitelnost a platnost projektové dokumentace, technologických 

předpisů a technických zpráv v souladu s:   

Vyhláškou č. 62/2013 Sb.,  

183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

268/2009 O technických poţadavcích na stavby.  

Kontrolu provádí technický dozor a stavbyvedoucí jednorázově, vizuálně a 

provede se zápis do stavebního deníku. 

 

2.2  Kontrola staveniště 
 

Jedná se o komplexní kontrolu podmínek a zařízení staveniště. Jednorázově 

vizuálně technický dozor s vedením stavby.  

Kontroluje se zabezpečení staveniště a zamezení přístupu na staveniště – 

mobilním oplocením do výše 2,0m spolu s uzamykatelnými branami, výstraţné cedule, 

cedule o informování provádění výstavby, dopravní značení informující o výjezdu vozidel 

ze stavby.  

Kontrola povrchu pro pojezd těţké mechanizace – štěrkový posyp, recyklát 

150mm. Kontrola šířky staveništních komunikací – minimálně 3m (pouze jednoproudové).      

 Kontrola stavu staveništního vybavení, stavebních a sanitárních kontejnerů. Podle 

PD a situace zařízení staveniště.  

 Kontrola označení skladování stavebního odpadu. 
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 Kontrola sítí pro potřeby ZS – funkčnost, celistvost, poškození. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

2.3 Kontrola základových prací 
 
 Vyplývá z výstupní kontroly předchozí etapy. Dle ČSN EN 13670 všechny 

provedené konstrukce, jejich kompletace a správně provedení se porovnají s PD a 

posoudí se jejich shoda a případně odchylky se zapisují do stavebního deníku. Povrch 

musí být začištěn a zbaven stavebního odpadu, strojů, pomůcek. Kontrola rovinnosti a 

geometrické přesnosti viz KZP spodní stavby. 

Probíhá před převzetím staveniště, o kontrole se provede zápis do SD. 

 

2.4  Kontrola vytýčení objektu 

Dle ČSN ČSN EN 730205, Dle ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2 mistr a geodet 

zkontrolují vytýčení objektu v souladu s PD. Geodet vyměří body ucelených konstrukcí, 

provázkem a sprejem, vybudováním laviček se vyznačí hranice svislých konstrukcí sloupů 

a stěn. Tolerance výškové ± 10 mm a směrové ± 30 mm.  

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

  

2.5 Kontrola výztuţe vystupující ze základové konstrukce 

Dle ČSN 10080, PD, TP provádí stavbyvedoucí, TDI. V místě pracovních spár 

dochází ke stykování výztuţe vystupující ze základové konstrukce a výztuţe svislých 

konstrukcí. Při kontrole základových konstrukcí se vizuálně zkontroluje vyvedení výztuţe 

podle PD, počet prutů, průměr prutů, nepoškození a absence koroze.  

 

2.6 Kontrola klimatických podmínek 

Dle TP, který stanovuje, kdy se mohou stavební práce vykonávat. Kromě vizuální 

kontroly (silný déšť, sněţení) bude mistr, stavbyvedoucí průběţně (v rámci betonářských 

prací i 3x za den) měřit okolní teplotu.  

Teplota T<+5°C – nastává pomalejší hydratace, je třeba konstrukci, nebo 

záměsovou vodu zahřívat.  

Teplota T<0°C – dochází k promrzání, rozpínaní a následnému porušení 

konstrukce. Obecně tak lze stanovit podmínku, ţe by se měla betonáţ pozastavit, klesne-

li teplota pod 5°C.  
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Teplota T>30°C – dochází k vypařování vody z betonové směsi a je třeba beton 

ošetřovat zavlaţováním konstrukce, kropením betonu, obalováním do fólií.  

Při manipulaci s břemeny při síle větru 11m/s, 8m/s při práci na bádii a práce na 

plošinách nebo práce na bednění ve výšce se proces musí pozastavit. Mezi nepříznivé 

podmínky patří i silná bouře, prudký déšť, sníh mlha se sníţenou viditelností pod 30m. 

O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku.    

 
2.7 Kontrola materiálu 

Dle ČSN 206-1 Beton, ČSN EN 10 080 Ocel, ČSN EN 1850-2 Hydroizolace. 

Provádí vizuálně mistr, technický dozor, stavbyvedoucí. Kontrola se provádí při kaţdé 

přejímce materiálu. Shodu dodacího listu s PD, mnoţství, kvalitu, neznehodnocení. 

Obsah dodacího listu:    

Název a adresu výrobce 

Číslo a datum vystavení 

Název a sídlo odběratele 

Místo dodávky 

Předmět dodávky  

Hmotnost a objem dodávky   

Dodací listy se archivují na stavbě. 

 Dle ČSN 10080 – stanovení všeobecných poţadavků na provozní charakteristiky 

betonářské oceli – nezdeformované, nezkorodované, prosté nečistot, profil, druh a tvar. 

Vloţky se kontrolují na minimální krytí dle PD. 

 Dle ČSN EN 206-1 – u betonu se kontroluje, sloţení betonu, pevnost betonu, 

konzistence, stupeň vlivu prostředí. Po dosaţení 28 dní se laboratorně provádí na 

odebraných vzorcích:  

Dle ČSN EN 12 390-3 pevnost v tlaku 

 Dle ČSN EN 12 390-5 pevnost v tahu ohybem 

 Dle ČSN EN 12 390-7 objemová hmotnost 

 Dle ČSN EN 12 390-8 hloubka průsaku tlakovou vodou 

 Dle ČSN EN 12 390-9 odolnost proti zmrazování a rozmrazování  

 Dle ČSN EN 12350-2 zkouška sednutím – vzorek zůstane neporušený a 

symetrický a spadá do kategorie S3 100-150mm (směs měkká) 

 Dle ČSN 12350-4 stupeň zhutnitelnosti C3 1,1-1,04 (směs měkká) 
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Dle ČSN 73 0210-1 a  ČSN EN 13670 o provádění betonových konstrukcí se 

dodávka systému kontroluje společně s dodacím listem, hladkost, rovinnost desek a jejich 

mnoţství, včetně bednícího příslušenství, zámky, atd.  

 

2.8 Kontrola mechanizace 

 Dle 183/20016 Sb., 378/2001 Sb. A 176/2008 Sb. Stavbyvedoucí, mistr se strojní 

obsluhou provedou jednorázovou vizuální kontrolu a funkčnost a spolehlivost stroje.   

 Provádí se posouzení negativního vlivu na ţivotní prostředí, útěky oleje a 

pohonných hmot, znečišťování okolí při výjezdu ze staveniště.  

 Kontrola a funkčnost zdvihacího zařízení, signalizace. Kontrola všech 

uvaţovaných strojů etapy před uvedením do provozu – vţdy funkčnost a spolehlivost i 

s ohledem na bezpečnost.   

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

2.9 Kontrola pracovní síly 

 Mistr kontroluje jak fyzickou tak i odbornou způsobilost vykonávat přidělenou 

činnost na stavbě. Stavbyvedoucí kontroluje docházku, počet dělníků, certifikáty, 

svářečské a vazačské průkazy, znalost BOZP v rámci stavby.   

 V případě podezření provádět kontroly na přítomnost omamných látek pomocí 

testerů, jinak vizuálně průběţně 1 do týdne.  

 

2.10 Kontrola odvodnění staveniště 

 Dle PD a 591/2006 Sb. vizuálně stavbyvedoucí, mistr kontroluje denně nasazení 

čerpadla na odvádění vody ze stavební jámy.  

 Kontrola provedení pokládky drenáţe podle PD na štěrkový podsyp. Kontrola 

spádování dle PD a PT 1,0-1,5% vodováhou.  

Kontrola provedení odsávání vody se zapíše do stavebního deníku. 

 

2.11  Kontrola bednění svislých konstrukcí 

Dle ČSN EN 13670, ČSN EN 73 0210, PD, TP provádí mistr, statik. Před montáţí 

bednění se provede vizuální kontrola neporušených prvků a zbaveno nečistot a natřeno 

odbedňovacím přípravkem.  

Kontroluje se provádění bednění prostupů při zakrývání systémovými dílci. 

Mechanická odolnost a stabilita, kompaktnost. Kontroluje se soulad sestavení systému 

bednění podle PD a TP. Kontrola tuhosti a únosnosti.  
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Dle normy ČSN 730210-1, přípustná odchylka pro sloupy a stěny nad 4m ±6mm, 

výška sloupů v projektu je 2,75m.  

Tab. 53 - Orientační hodnoty mezních odchylek shody montáţních značek při 

osazení dílců bednění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d=2750/200= ±13,75mm; mezní odchylka svislosti je ±13,75mm. 
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Určení stupně opotřebení systémových dílců Peri Quatro: 

Překliţka: 

- Drobná poškození překliţek Finply v ploše povlaku vrchní dýhy – 

neovlivňuje výstavbu, pokud se nešíří a nezvětšuje poškození, v opačném 

případě opravit plackami. 

- Drobná poškození vlivem otisků hřebíků – opravení plackami při vyšším 

poškození. 

- Díry po hřebících v překliţce Finply zepředu – neprovádět ţádnou opravu 

placky, maximálně 3 aţ 4 kusy v řadě. 

- Díry po hřebicích v překliţce Sabo zepředu – zarovnat povrch v místech 

vyčnívání. 

- Poškození vibrátorem, řez víc neţ 1mm a díry do průměru 35mm – Finply 

opravovat plackami – 6 aţ 8 kusů na 1m2 (3 aţ 4 v jedné řadě). Překliţky 

Sabo oprava zátkami, nesmí se překrývat.   

- Poškození překliţky otvory nad 35mm je třeba vyměnit překliţku za novou 

- Poškození překliţky vlivem sváření je třeba vyměnit překliţku za novou 

- Poškození hrany překliţky pod 5mm – neovlivňuje, poškození nad 5mm je 

třeba vyměnit překliţku za novou 

- Poškození překliţky uvolněním je třeba překliţku opět mechanicky přikotvit 

šroubem, dojde-li k vytrţení ze spoje, je třeba vyměnit překliţku za novou 

- Poškození překliţky neodstranitelnými nečistotami je třeba vyměnit 

překliţku za novou 

Rám: 

- Poškození rámu deformací nad 10mm, kontrola měřením délky diagonál, 

vyměnit za nezdeformovaný dílec 

- Poškození rámu prohnutím nad 5mm, kontrola měřením hliníkovou latí, 

vyměnit 

- Poškození rámu promáčklým příčným profilem – vyrovnat  

- Poškození rámu ohnutým ochranným plechem, zalomení – vyměnit 

Rám nesmí tlačit do překliţky, který by deformovala tvar bedněné konstrukce 
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- Poškození rámu ohnuté upínací spony, zničené upínací spony – narovnat, 

popřípadě nahradit novým dílem 

- Poškození rámu poškození hrabla – nahradit novým dílem  

Výkresy dílů viz TP 

 

Obr. 79 – Kontrolované díly bednění 

Zdroj: Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků.pdf 
 

2.12 Kontrola vyztuţování svislých konstrukcí 

Dle ČSN EN 13670 ČSN EN 1992-1-1 a PD provádí statik, mistr kontrolu kvality a 

mnoţství výztuţe, viz bod 2.9. Výztuţ nesmí vykazovat známky koroze, znečištění a 

deformace.  

Dle ČSN EN ISO 17660-1/2007 Kontrola provádění svarů (ne v ohybech), poloţení 

distančních tělísek a krytí výztuţe, stykování výztuţe, svářečské průkazy. 

Osazení v bednění a ukotvení do předepsané polohy 

Kontrola ohýbání maximálně do -5°C, pokud není stanoveno speciální opatření 

Odchylky: Maximální povolená odchylka od PD poloţení výztuţe ±20%, max. o 30 mm, 

dilatace podle PD. Odchylka svarů vůči PD ± 30 mm. Poloha os prutů do 40mm ±5mm, 

nad 40mm ±10mm. 

Do stavebního deníku výzva TDI k převzetí zakrývané konstrukce. 

 

2.13 Kontrola monolitické konstrukce - svislé konstrukce 

Dle ČSN EN 13670 mistr, TDI provádějí kontrolu shody betonu dodacích listů s 

PD, sloţení betonu, pevnost betonu, konzistence, viz bod 2.7. Kontrola betonáţe dle TP.   

Statik: Kontrola pracovních a dilatačních spár dle PD  - šikmá se provede pomocí 

vloţky. Před další betonáţí musí být povrch a armatura začištěna, spára musí být 

navlhčená. 
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Ukládat beton lze z maximální výšky 1,5m, aby nedocházelo k rozpojování sloţek 

betonu při ukládání do konstrukce. Musí se dbát na bezpečnost, hadici čerpadla obsluhuje 

mistr. Při volném ukládání betonu nesmí docházet k deformaci a posunu výztuţe, 

deformaci bednění.  

 Kontrola hutnění betonové směsi dle TP. Povrchová teplota bednící konstrukce 

nesmí být niţší neţ 0°C. Vibrování sloupů a stěn jehlovými vibrátory, tloušťka hutněné 

vrstvy nesmí být větší neţ 1,3*n, kde n je délka hlavice vibrátoru, tedy 1,3*0,37=0,45m. 

Vzdálenost sousedních vpichů maximálně 1,4*m, kde m je poloměr účinnosti vibrátoru (8-

10 násobek průměru hlavice vibrátoru 0,038*10=0,38), tedy 1,4*0,38=0,53 – jednotlivé 

vpichy se provádějí po 0,5m.  

 Způsob betonáţe a hutnění se musí přizpůsobit okolním podmínkám, platí zde 

zlatá střední cesta, příliš rychlé vibrování by zapříčinilo odlučování částic betonu, příliš 

pomalé a nekvalitní hutnění vede ke vzniku kavern.  

Zápis o převzetí konstrukce se provede do stavebního deníku.  

 

2.14 Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 

Dle ČSN EN 13670, ČSN EN 73 0210, PD, TP provádí mistr, statik. Před montáţí 

bednění se provede vizuální kontrola neporušených prvků a zbaveno nečistot a natřeno 

odbedňovacím přípravkem.  

Kontrola dodrţení rozestupů a postavení stojek, sestavení primárních a 

sekundárních nosníků dle PD a TP.  

Kontrola provedení bednění prostupů.  

Dle ČSN 730210-2, odchylka pro rozpon desek: 4-8m ±8mm 

      Nad 16m ±15mm 

 

 2.15 Kontrola vyztuţování vodorovných konstrukcí 

Dle ČSN EN 13670 ČSN EN 1992-1-1 a PD provádí statik, mistr kontrolu kvality a 

mnoţství výztuţe, viz bod 2.9. Výztuţ nesmí vykazovat známky koroze, znečištění a 

deformace.  

Dle ČSN EN ISO 17660-1/2007 Kontrola provádění svarů (ne v ohybech), poloţení 

distančních tělísek a krytí výztuţe, stykování výztuţe, svářečské průkazy. 

Osazení v bednění a ukotvení do předepsané polohy 

Kontrola ohýbání maximálně do -5°C, pokud není stanoveno speciální opatření 
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Odchylky: Maximální povolená odchylka od PD poloţení výztuţe ±20%, max. o 30 mm, 

dilatace podle PD. Odchylka svarů vůči PD ± 30 mm. Poloha os prutů do 40mm ±5mm, 

nad 40mm ±10mm. 

Do stavebního deníku výzva TDI k převzetí zakrývané konstrukce. 

Tab. 54: Přípustné odchylky vyztuţování konstrukcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16 – Kontrola betonáţe vodorovných konstrukcí 

Dle ČSN EN 13670 mistr, TDI provádějí kontrolu shody betonu dodacích listů s 

PD, sloţení betonu, pevnost betonu, konzistence, viz bod 2.7. Kontrola betonáţe dle TP.   

Statik: Kontrola pracovních a dilatačních spár dle PD  - šikmá se provede pomocí 

vloţky. Před další betonáţí musí být povrch a armatura začištěna, spára musí být 

navlhčená. 

Ukládat beton lze z maximální výšky 1,5m, aby nedocházelo k rozpojování sloţek 

betonu při ukládání do konstrukce. Musí se dbát na bezpečnost, hadici čerpadla obsluhuje 

mistr. Při volném ukládání betonu nesmí docházet k deformaci a posunu výztuţe, 

deformaci bednění.  

 Kontrola hutnění betonové směsi dle TP a povrchová teplota bednící 

konstrukce nesmí být niţší neţ 0°C.  

Kontrola tloušťky betonu shodnou s projektovou dokumentací se provede pomocí 

vodících prvků (trubky) nebo kříţ vytvořený svařením dvou roxorů na úroveň tloušťky 

stropní konstrukce. 
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Plocha konstrukce stropní desky se stahuje pomocí ocelových hladítek a hutnění 

se provádí vibračními lištami.  

Přípustné odchylky desek v závislosti na rozměrech desky:  

 Deska:  4,0-8,0m ±15mm 

  8,0-16,0m ±15mm 

  16,0-25,0m ±25mm 

 

2.17 Kontrola dodrţování technologické pauzy a ošetřování betonu 

Dle ČSN EN 13670 a TP mistr provádí kontrolu ošetřování betonu po dobu, kdy 

dosáhne 50% pevnosti v tlaku. TP stanovuje dobu odbednění a stejně tak i ošetřování 

betonu závisí na ročním období a klimatických podmínkách, viz bod 2.6 

Teplota T<+5°C – nastává pomalejší hydratace, je třeba konstrukci, nebo 

záměsovou vodu zahřívat.  

Teplota T<0°C – dochází k promrzání, rozpínaní a následnému porušení 

konstrukce. Obecně tak lze stanovit podmínku, ţe by se měla betonáţ pozastavit, klesne-

li teplota pod 5°C.  

Teplota T>30°C – dochází k vypařování vody z betonové směsi a je třeba beton 

ošetřovat zavlaţováním konstrukce, kropením betonu, obalováním do fólií.  

Dodrţení dostatečné pevnosti vede k zamezení znehodnocení kvality povrchu 

odbedňované konstrukce, zamezí vzniku odchylek mimo toleranci, sníţení nadměrného 

zatíţení bednění konstrukce.  

 

2.18 Kontrola provedení svislých izolací 

 Dle ČSN 73 0601, TP  stavbyvedoucí, mistr, TDI změří rovinnost podkladu 

s tolerancí ±5 mm na 2m lať a také jeho kompaktnost, bez zlomu a dutin. 

 Zkontroluje se kvalita PE folie, viz bod 2.7. Klimatické podmínky nad +5°C aţ 

+35°C. Teplota podkladu minimálně 0°C. 

 TDI zkontroluje celistvost po celém obvodu konstrukce na výšku 3,35m. Provádí 

se plošné přilepení vrstev, kdy jednotlivé pásy musí mít minimální překrytí 100mm. 

Provádí se kontrola sváření s TP. Kontrola nepropustnosti, mechanicky jehlová zkouška 

zacelení spojů. 

Kontrola mechanické ochrany ochranné vrstvy geotextilií. Kontrola provedení 

lepení XPS polystyrenu dle PD před zásypy. Kontrola utěsnění prostupů. Kontrola 

provedení kvality:  
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- Jiskrová zkouška – dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 se 

namátkově vybraná kritická místa zkontrolují taţením elektrody 

proskopu o napětí 30kV – 40kV rychlostí 10m/min nad spojem pásu. 

Jako nepříznivý je jev vzniklé jiskry, která přeskočí mezi elektrodou a 

podkladem, projevující se opticky a akusticky. Zkouška je průkazná díky 

vodivosti podkladu. Zkouška je neprůkazná pakliţe je podklad suchý a 

tím pádem má nízkou vodivost.  

- Přetlaková zkouška – dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 se 

provádí pomocí duté jehly s kompresorem a manometrem. Poklesne-li 

tlak o víc jak o 10% ve zkoušeném spoji, lze tak předpokládat netěsnost 

spoje po dokončení natlakovaní. 

- Vakuová zkouška - dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 se 

zkouší pomocí průhledných podtlakových zvonů. Povrch se potře 

mýdlovým roztokem, přiloţením se vytváří podtlak o velikost 0,02MPa, 

netěsnost je průkazná vytvořením bublin. 

2.19 Kontrola provedení zásypů a jejich zhutnění 

Dle ČSN 72 1006 stavbyvedoucí, TDI provede vizuální kontrolu kompletace 

zásypů. Kontrola zhutnění se provádí jednorázově ve více místech po obvodu objektu: 

- Laboratorně: porovnáním objemové hmotnosti na stavbě a v laboratoři 

jako w optimální pomocí membránového objemoměru – výsledky se 

porovnávají podle PD statiky  

- Statická zátěţová zkouška – pomocí desek o průměru 300mm, tlak je 

vnášen ručně hydraulicky. Vyhodnocení Edef 2 , poměr Edef 2 / Edef 1  

3.20 – Kontrola geometrické přesnosti 

Dle ČSN EN 13670 stavbyvedoucí, TDI a geodet provádějí pomocí měření 

kontrolu mezních odchylek provedených konstrukcí. Geometrická přesnost je přednost 

konstrukcí pro vlastní mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. A z hlediska 

navazování zdících konstrukcí a jejich povrchové úpravy.  
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Tab. 55 – Mezní odchylky hotových konstrukcí dle ČSN EN 13670

 

1PP: h=2,70m; 2750/400=6,75mm – maximální povolená odchylka je ±15mm  

1NP-6NP: h=2,75m; 2750/400=6,875mm – maximální povolená odchylka je ±15mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) L v závislosti na nosníku dle PD max l= 7,05; 7005/600=11,7mm – maximální odchylka 

je ±20mm.  

b) L=14m; 14000/600=23,3mm – maximální odchylka je ±23,3mm 
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c) h=2,75m;2750/300=9,2mm - maximální odchylka je ±15mm 

d) (2,75+6*2,7)/(200*7^(1/2))=18950/529=35,8mm - maximální odchylka je 35,8mm 
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c) směr x: 10+22855/500= ±55,71mm 

    směr y: 10+14255/500= ±38,51mm 

    trám (střed PD): 10+11300/500= ±32,6mm 

d) 10+14000/500= ±38mm 

f) 0,5(18,95+20)= ±19,475mm 

3.21 – Kontrola povrchu betonu  

Po dosaţení pevnosti betonových konstrukcí se provede vizuální kontrola povrchu, aby se 

eliminovaly nepříznivé vizuální vady. Kontrola povrchu zahrnuje zejména praskliny, 

štěrková hnízda, výstupky, znečištění a celistvost povrchu.  

Tab.6 – Mezní odchylky povrchu betonu 

 b) 250/25=10mm 
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3.22 – Kontrola pevnosti betonu a statické únosnosti 

Dle ČSN 73 1373, ČSN EN 12 390-3 TDI, stavbyvedoucí provede kontrolu tvrdosti betonu 

po 28 dnech, kdy beton dozraje. Zkouška se provádí pomocí tvrdoměru, po 25m po celé 

ploše minimálně 10x – dle kalibračního vztahu se určí jeho tvrdost.  

 Na základě krychelných zkoušek se pak kontroluje pevnost betonu. Zkušební 

vzorky, krychle o hraně 150mm odebrané po 28 dnech se zkoušejí laboratorně: 

 Dle ČSN EN 12 390-3 pevnost v tlaku 

 Dle ČSN EN 12 390-5 pevnost v tahu ohybem 

 Dle ČSN EN 12 390-7 objemová hmotnost 

 Dle ČSN EN 12 390-8 hloubka průsaku tlakovou vodou 

 Dle ČSN EN 12 390-9 odolnost proti zmrazování a rozmrazování 

Výzva TDI k převzetí se zapíše do stavebního deníku.  

 

3.23 – Kontrola podle projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí a TDI zkontrolují všechny provedené konstrukce a jejich kompletace se 

porovnají s PD a posoudí se jejich shoda a případně odchylky se zapisují do stavebního 

deníku. Posuzuje se celistvost konstrukcí, kvalita provedení, provedení prostupů.  
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a) Název stavby: 

Bytový dům Komenského 

b) Místo stavby: 

ulice Komenského třída, obec Liberec  

Číslo parcely: 945/6; Směrovací číslo 460 05 

 c) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro provedení stavby „Bytový dům Komenského“ 

 

Stavebník LIF a.s., ulice Jablonecká 7, č.p. 22, 460 01 obec Liberec 5, 

 

Projektant: Sial architekti a inţenýři spol. s.r.o. Liberec, 

Vedoucí projektu: Ing. František Bielik, Ing. Arch I. Sádlová; ulice U Besedy 8/414, obec 

Liberec 3; Směrovací číslo 460 01 

 

Zhotovitel zprávy: Bc. Jakub Plachý; ulice Krokova 333/22; Liberec 7; 

Směrovací číslo: 460 07; Telefon: 725 852 283; e-mail: jakub.plachy@volny.cz 

 

Zemní práce – výkopy, odstraněný základů, zásypy 

Přípojky inţenýrských sítí. Pro účely staveniště a vyuţití samotného objektu. Provedena 

bude: 

Odpadní kanalizace je dle projektu situace na pozemku jednotná.   

Dešťová kanalizace ve vzdálenosti 5,395m na hranici s pozemkem 46,7m k líci 

budovy.  

Přívod vody ve vzdálenosti 2,7m na hranici s pozemkem 69,72m k líci budovy.  

Přívod NN 1,215m do rozvodné elektrické skříně. Na pozemku 65,05m. Dále jsou 

budovány IS pro kamerový systém a elektrické ovládání bran.  

.  

Základové práce - Konstrukce je ţelezobetonová monolitická  

Hydroizolace, protiradonová ochrana. Izoluje se pro zamezení pronikání radonu do 

konstrukce.  
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Horní hrubá stavba a obvodové zdivo. Nosný konstrukční systém je tvořen 

ţelezobetonovým skeletem – sloupy a deskami. 1PP je tvořeno monolitickou stěnou 

v celém půdorysu. Výplňové zdivo nosné i nenosné je tvořeno HELUZ dílci v šířkách dle 

projektové dokumentace.  

Zastřešení. Střešní plášť je řešen jako nepochůzný, plochý a odvodněný. 

 

Zateplení. Obvodový plášť je zateplen systémem ETICS. 

 

Pomocná stavební výroba. Dalšími pracemi jsou práce klempířské, vnitřní rozvody, 

úprava povrchů (omítky), podlahy, vnitřní dokončovací práce, výplň otvorů.  

 

1.1.1 Legislativa 

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. Května 

2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. Prosince 2006; O bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo 

poškození zdraví, při jejichţ provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

ČSN 73 0802 (730802) Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) Poţární bezpečnost staveb - Poţární odolnost 

stavebních konstrukcí 

Nařízení vlády 362/2005 ze dne 17. Srpna 2005; O bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 
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Nařízení vlády 378/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky 

na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické poţadavky na osobní ochranné prostředky 

Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády 11/2002 Sb. Stanovující vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů- Zákon  201/2012 Sb. – O ochraně ovzduší 

Zákon 114/1992 Sb. – O ochraně přírody a krajiny 

Zákon 17/1992 Sb. – O ţivotním prostředí 

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Zákon 133/1985 Sb. O poţární ochraně 

 

1.1.2 Odůvodnění k vypracování plánu BOZP 

- Podle rozsahu prací bude na stavbě více neţ jeden dodavatel. Dle zákona § 14 bude 

určen koordinátor zadavatelem stavby. 

- Dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb Předpokládaná doba výstavby je delší neţ 30 dní, 

současně se na stavbě bude vyskytovat více jak 20 fyzických osob. Je třeba vytvořit plán 

BOZP dle nařízení 591/2006 přílohy č. 5: 

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10 

m. 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

- Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních 

dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování 

do staveb. 

-  

1.1.3 Konkrétní rizika a řešení plánu BOZP 

Poţadavky na poţární bezpečnost dle zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů; 

vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru 

Rizika:  - Vznik poţáru před předáním stavby v rámci výstavbového procesu 
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Opatření   

Během výstavby je dodavatel povinen dodrţovat pravidla poţární ochrany a 

bezpečnostní opatření na úsecích rizika vzniknutí poţáru (sváření, práce s dřevem), 

včetně zařízení vybavení protipoţární techniky dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821.  

Opatření proti šíření poţáru zahrnuje:  

- Umoţnění příjezdu na staveniště a zásahu hasičských záchranného sboru, 

příjezdové cesty jsou zároveň komunikace ZS, poţární hydranty se vyskytují 

na přilehlé komunikaci Komenského  

- Zamezení šíření poţáru hasicími přístroji na okolní objekty, sklady, zástavbu. 

Hořlavý materiál musí být řádně označen štítkem 

- Signálem hoří varovat všechny osoby na staveništi a umoţnit jejich evakuaci. 

Za bezpečný prostor se povaţuje aţ za hranicí ZS.  

Na staveništi se budou vyskytovat práškové hasicí přístroje: 

 1 v buňce vedení stavby 

 1 u buněk pracovníků 

 2x u staveništních rozvaděčů (+1x věţový jeřáb) 

 2x záloţní ve skladovém kontejneru 

Dodavatel je povinen provést školení osob o poţární ochraně v rámci seznámení se se 

ZS.   

 

Poţadavky na zařízení staveniště dle zákona 591/2006, 267/2015, 495/2001 

Rizika:  - Vstup nepovolaných osob 

  - Práce při sníţené viditelnost 

  - Poškození IS těţkými břemeny 

  - Neznalost ZS 

  - Ohroţení pracovníků 

Opatření   

Pozemek má jiţ stávající hranice tvořené plotem z betonových sloupků se 

sousedními parcelami. Vzhledem k omezení pracovního prostoru bude u vjezdů 

z komunikací Komenského a Tyršova vybudována brána z mobilního trapézového 

oplocení o výšce 2,0m, brány jsou uzamykatelné.  Hranice i vstupy budou opatřeny 

cedulemi nesoucí výstrahy „Nepovolaným vstup zakázán“ a výstraţné tabule o výkonu 

stavby. Povědomí o pohybu osob na a ze staveniště má na starosti mistr a stavbyvedoucí. 
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Při dokončovacích pracích bude zřízena pro tyto účely vrátnice. Pověřená osoba také 

bude provádět kontroly oplocení a výstraţných značek.  

 Při sníţené viditelnosti v období listopadu a prosince je k dispozici nainstalované 

umělé osvětlení u všech obytných kontejnerů, u vstupu, na pracovišti a jeřábu.  

 Jsou určena ochranná pásma v okolí inţenýrských sítí 1,5m pro vodovod, 1m pro 

plynové a elektrické vedení, vzdálenosti a poloha budou barevně např. sprejem 

vyznačeny. Situace ZS určuje povolené plochy manipulace s břemeny. Je zakázáno 

provádět horizontální přesun nad vzrostlou zelení a okolní zástavbou.  

Na pracích se podílejí řádně proškolení a kvalifikování pracovníci, kteří před 

zahájením prací jsou proškoleni a seznámeni se ZS, riziky a poţární bezpečností. 

Pracovníci mají povinnost při vstupu na staveniště a stavbu mít ochranné pomůcky. 

Pracovní pevná obuv, helmy, reflexní vesty, oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi 

s moţností uchycení drobného nářadí.   

 

Poţadavky na venkovní pracoviště, obsluha strojů dle zákona 591/2006, 378/2001 

Rizika:  - Neznalost zařízení staveniště 

  - Kontakt se strojem, přitlačení na konstrukci 

  - Neznalost obsluhy výtahu, pád výtahové plošiny 

  - Nestabilita či pád konstrukce betonářských konstrukcí a lávek 

- Havarijní stav konstrukcí, strojů 

- Nestabilita stroje při výkopových pracích 

- Zřícení jeřábu, přetíţení jeřábu, technický stav jeřábu 

- Pád břemene, dotyk s IS 

- Silný vítr, neúnosné klimatické podmínky 

- Nestabilita stavební jámy z důvodu působení podzemní vody 

Opatření: 

Před započetím prací budou pracovníci obeznámeni se zařízením staveniště, 

moţnými riziky při práci ve výšce, umístěním lékárniček pro poskytnutí první pomoci a 

důleţitá telefonní čísla.  

Pracovníci se nebudou zbytečně zdrţovat v blízkosti pohybujících se strojů, 

zejména couvání. Při couvání je vyuţito zvukového signalizačního upozornění.  

Stavební výtah obsluhuje pouze poučený personál, který přečetl pokyny výrobce. 

Výtah se montuje přesně podle návodu svisle na rovném podkladu pro rovnoměrné 

rozloţení zatíţení a je kotven vţdy do desky zhotoveného podlaţí. Dojde-li k přetíţení, 
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výtah je sám vybaven signalizačním zařízením, které odpojí výtah při 110% povoleného 

nákladu při jízdě v obou směrech. Doloţení dokladu o provedené revizi.  

Všechny podpěry bednících konstrukcí a betonářské lávky jsou ukotveny do 

pevného podkladu betonových a ţelezobetonových konstrukcí.  

Práce se přeruší, dokud nedojde ke zjištění příčiny závady stroje zjištění obsluhou. 

Práce se obnoví po nápravě závady.   

Mechanizace je vţdy 600-1000mm od horní hrany výkopu. Výkopy jsou svahovány 

1:2, případně zajištěny paţením. Dodrţení pracovní roviny sjezdu do jámy 15%. Stroje 

pro zemní práce v případě potřeby opatřit podpěrami proti převrácení.   

Strojníci jsou zodpovědní za chod a správnou funkčnost stroje, průběţně provádějí 

vizuální kontroly z důvodu vyloučení moţných závad. Únosnost jeřábu se prokáţe 

průkazem únosnosti, bude kontrolovat správné zaloţení jeřábu únosnost podloţí a 

dodrţení minimální manipulační plochy vyplívající z výkresu zařízení staveniště. 

Podmínkou jsou vazačské průkazy a způsobilost pro přenos břemen a prevence pádu 

přepravované konstrukce a pouţití dostatečné únosného materiálu. Dodrţování 

ochranných pásem. Pracovníci se zbytečně nezdrţují pod přepravovaným břemenem. 

Doloţení dokladu o provedené revizi. 

Bude-li prokázáno zvýšení rizika nebezpečí způsobeným deštěm, bouřemi, 

sněhem či námrazami práce se přeruší. Práce na betonářských plošinách a závěsných 

konzolách se zábradlím je nutné přerušit, bude-li rychlost větru vyšší neţ 

8 m/s v ostatních případech se proces výstavby přeruší při rychlosti 11 m/s. Stavební 

výtah není moţné pouţívat při rychlosti větru 20m/s. Práce budou přerušeny i v případě 

sníţení viditelnosti pod 30m a v období, kdy teplota prostředí klesne pod -10°C. 

 Prevence zranění z důsledku neoprávněného vniknutí a uţití obsluha stroje 

zajišťuje opatřením proti samovolnému pohybu a uzamykaní vozidel při jejich opouštění.  

 Pravidelné odčerpávání vody čerpadlem a odvádění do kanalizační šachty, 

eliminace rozbředlosti zeminy. U hrany svahu je zakázáno se pohybovat, stabilizovat 

stroje, ukládat stavební odpad a materiál, provádět naváţky zeminy. 

 

Izolatérské práce  

Rizika:  - Popálení, poţár 

Opatření: 

Práce provádí specializování pracovníci chráněni oděvem rukavicemi a brýlemi. 

Svářečka musí být pod dohledem a v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. 

Nedotýkat se ochranné trubice topného článku. Vţdy nechat vychladnout a neobracet se 
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proti lidem. Přístroj se musí chránit před vlhkostí a mokrem. Při popálení oplachovat 

postiţené místo chladnou vodou a přivolat lékaře.  

 

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí; Čerpadla směsi a 

strojní omítačky; Vibrátory 

Rizika:  - Nevhodná betonová směs, trasy autodomíchávačů 

  - Ztráta stability čerpadla 

  - Pád betonové směsi mimo konstrukci, na pracovníka 

  - Deformace bednění výloţníkem, porušení dřevin výloţníkem 

    

Opatření: 

Pro autodomíchávač je na staveništi přímo určené místo pro jeho vlastní polohu, 

která je patrná z konceptu zařízení staveniště. Autodomíchávač je zaparkován na 

přehledném místě u autočerpadla. Při kaţdé přejímce betonové směsi řidič zkontroluje 

vyprázdnění bubnu a celkovou vizuální kontrolu dopravního prostředku. 

Polohu čerpadla zajištuje situace ZS. 1 metro od hrany výkopu. Je zajištěno 

výsuvnými podpěrami a stabilizované, parkování autodomíchavačů je řešeno couváním. 

Dokud nedojde ke stabilizaci je zakázáno provádět jakékoliv práce. Je třeba i dodrţovat 

minimální manipulační prostor pro pohyb strojníků pro bezpečnou obsluhu čerpadla a 

autodomíchavače. Výloţník bude vţdy nad konstrukcí a nebude se opírat o bednící 

konstrukce, a nebude se s ním manipulovat mimo objekt. V průběhu ukládání betonu je 

zakázáno se vyskytovat pod výloţníkem kromě obsluhy čerpadla.  

 

Práce ve výškách dle 362/2005 

Rizika:  - Přepad pracovníka z betonářské lávky  

  - Pád pracovníka z výšky, při vzestupu a sestupu, do otvorů 

  - Pád při neudrţení únosnosti konstrukce 

  - Pád předmětu z výšky   

  

Opatření: 

Montáţní plošiny bednění Peri jsou dostatečně chráněny proti pádu z výšky a 

vyhovují předepsaným poţadavkům jak pro vodorovné tak svislé konstrukce.  

Pracovníci budou zajištěni osobním jištěním (postroje), napojené na kotvící 

zařízení. Při práci na bádii je pracovníky přikotven k pracovní plošině. 
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Po vybetonování stropů a jejich odbednění není povolena přítomnost pracovníků. 

Přesto bude vybudováno provizorní zábradlí mezi sloupy 1,1m vysoké proti pádu. Před 

bedněním sloupů ve vyšším podlaţí je třeba zřídit betonářskou lávku se zábradlím 

kotvenou do desek a sloupů spodního patra.  

Prostupy o malých rozměrech patrných z projektové dokumentace budou překryty 

dřevěnými deskami. Velké otvory budou opatřeny provizorním zábradlím výšky 1,1 m 

s vodorovnou mezipříčkou 0,5m. Stejně tak signalizační páskou 1,1m vysoko a 1-2m 

daleko od svahu, kde hrozí nebezpečí pádu do stavební jámy.   

Materiál a předměty se zbytečně nebudou skladovat u okrajů konstrukcí a ve 

výškách, budou skladovány do palet a na místa skládky k tomu určené. Bednící systém 

se z hlediska silného větru nesmí skladovat na podlaţí budovy.   

 

Ţebříky 

Rizika:  - Pád ze ţebříku 

Opatření: 

Přesah ţebříku musí být 1,1m. a sklon 2,5:1 ne menší. Prostor za ţebříkem 

alespoň 0,2m, u paty 0,6m. Ţebřík musí být zajištěn proti pádu po celé své době 

pouţitelnosti a na pevném podkladu.  Vzestup a sestup se provádí čelem k ţebříku a 

provádí jej pouze jedna osoba. Manipulace s břemeny na ţebříku do 15kg.  

 

Betonářské práce, Ţelezářské práce 

Rizika:  - Ztráta únosnosti bednění  

  - Pád bednění 

  - Poškození při práci s vibrátory 

  - Zranění vlivem manipulace s výztuţí, bodnutí, říznutí 

  - Popálení při styku se svářecím agregátem CO2  

  - Újma na zdraví v oční oblasti 

 

Opatření: 

Pracovníci se budou řídit pokyny PERI manuálem, který udává statickou únosnost 

bednící konstrukce. Při přejímce bednícího systému se zkontroluje jeho nezávadnost a 

stavba probíhá podle schématu stavby systémového bednění. Při odbednění se dílce 

jeřábem přesouvají na montáţní plochu, kde jsou čištěny a skladovány do palet na 

skládku. Všechny konstrukce jsou kotveny do betonové desky stropu pro zabránění pádu 
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konstrukce. Dodrţuje se technologie ukládání betonové směsi, která je průkazně 

kontrolovaná. Čerstvý beton v průběhu technologické pauzy je třeba ošetřovat. 

Je třeba dodrţovat klidové přestávky při hutnění betonu. Ponoření a vynoření 

hlavice se provádí za stálého chodu motoru. Přístroj zapojovat do sítě aţ po připojení 

hřídele.  

Skladována výztuţ KARI sítí a pruty ve svazcích se řádně ukládají na skladovací 

plochu a jsou označeny, podloţené aby nedošlo k deformaci výztuţe. Při ukládání výztuţe 

se řídí statickým projektem, svazky na jeřáb uvazují pracovníci vlastnící vazačský průkaz. 

Svářet mohou osoby vlastnící svářečský průkaz.  

Stříhání a ohýbaní výztuţe se provádí v minimální vzdálenosti 150mm od místa 

střihu či ohybu. Profily se svírají pomocí svěrek, nikoliv ručně.  

Před započetím prací pracovníci jsou vybaveni nehořlavým materiálem, 

svářečským štítem či brýlemi aby odlétávající jiskry či odstříknutý beton nepřišel do 

kontaktu s očima.  

 

Práce s nářadím 

Rizika:  - Pád nářadí, vyklouznutí z ruky, únosnost  

  - Stavební odpad ohrozí zrak 

  - Zranění vlivem úderu do končetiny, pořezáním 

  - Zásah elektrickým proudem 

Opatření: 

Při stavebních pracích platí zásady povinné výbavy a duchaplného jednání. 

Pracovníci jsou vybaveni reflexními vestami, pevnou pracovní obuví, pracovním oděvem, 

helmou a ochrannými brýlemi. Nářadí, s nímţ se pracuje, nesmí být v havarijním stavu, 

poškozené nářadí se nesmí pouţívat. Nářadí se udrţuje v dobrém technickém stavu po 

revizi. Noţem manipulujeme směrem od těla. Je vyloučena manipulace s nářadím 

v blízkosti zdroje elektrického proudu a styk s holou částí těla se zařízením pod napětím.  

  

Prašnost a hlučnost dle 201/2012, 114/1992 17/1992 

 

Rizika:  - Vdechnutí prachových částic  

  - Nadměrný hluk překračující denní limity 
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a) Název stavby: 

Bytový dům Komenského 

b) Místo stavby: 

ulice Komenského třída, obec Liberec  

Číslo parcely: 945/6; Směrovací číslo 460 05 

 c) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro provedení stavby „Bytový dům Komenského“ 

 

Stavebník LIF a.s., ulice Jablonecká 7, č.p. 22, 460 01 obec Liberec 5, 

 

Projektant: Sial architekti a inţenýři spol. s.r.o. Liberec, 

Vedoucí projektu: Ing. František Bielik, Ing. Arch I. Sádlová; ulice U Besedy 8/414, obec 

Liberec 3; Směrovací číslo 460 01 

 

Zhotovitel zprávy: Bc. Jakub Plachý; ulice Krokova 333/22; Liberec 7; 

Směrovací číslo: 460 07; Telefon: 725 852 283; e-mail: jakub.plachy@volny.cz 

 

 

Jedná se o novostavbu bytového domu do území mezi ulicemi. Komenského a 

Tyršova v Liberci. Objekt bude slouţit pro bydlení. Objekt je umístěn na téměř rovinný 

pozemek v zástavbě bytových domů, bude tak svým charakterem zapadat do okolní 

zástavby. Oblast, do které je dům navrhován se nachází mezi ulicemi Komenského a 

Tyršova a patří do centrální části města Liberce. Příjezd na pozemek je ze západu od 

centra města z ulice Komenského i z východu z ulice Tyršovy, stejně tak i přístup pro 

pěší. Přístup z ulice Komenského je uvaţován jako dominantní, odtud je i vjezd do 

podzemních garáţí. 

Konstrukčním systémem je skeletová konstrukce tvořená monolitickými sloupy, 

stropy a schodišťovými stěnami (výtahovými šachtami) z betonu třídy C30/37, zaloţené 

plošně na pasech. Nosná konstrukce nosné obvodové stěny tl.250 mm. Obvodové 
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výplňové zdivo, stejně jako vnitřní nosné a příčky jsou tvořeny systémem HELUZ. Vnější 

strana bude zateplována systémem ETICS dle ETAG 004 v kvalitativní třídě A.  

 Stavba vytváří dojem dvou vzájemně spojených domů spájených komunikačním 

krčkem, jenţ tvoří prefabrikované schodiště s prosklenou stěnou a výtahem. 

Sedmipodlaţní objekt je podsklepen, má čtyři základní typická bytová podlaţí, která v 

pátém a šestém ustupují a vytváří tak pobytové terasy. výška je 18,55m od úrovně 1NP 

(385,10 m n.m.). 

 Na pozemku se vyskytuje vzrostlá zeleň, ta má funkci odstínění od okolních 

objektů. Terasy budou tvořeny paluby z dřevěného kompozitu. Je kladen důraz na kvalitu 

vzrostlé zeleně v okolí domu, svým řešením se snaţí příliš nezasahovat do charakteru 

místa. Parkovací stání jsou s ohledem na kořenový systém stávajících vzrostlých stromů 

řešena ze zatravňovacích prvků, přístupové cesty budou provedeny z kamene (ţulová 

kamenná kostka, mozaika). 

 Stavba je rozdělena na etapy: zemní práce včetně poloţení IS, práce na dolní 

hrubé stavbě – základech, horní hrubá stavba – skelet (svislý a vodorovný nosný systém), 

zastřešení, pomocná stavební výroba – instalace, izolace, omítky, malby, podlahy, 

řemesla a dokončovací práce. Stavba je plánována na 1. říjen 2016 a její dokončení leden 

2018.   

 

 

Zemní práce – výkopy, odstraněný základů, zásypy 

Přípojky inţenýrských sítí. Pro účely staveniště a vyuţití samotného objektu. Provedena 

bude: 

Odpadní kanalizace je dle projektu situace na pozemku jednotná.   

Dešťová kanalizace ve vzdálenosti 5,395m na hranici s pozemkem 46,7m k líci 

budovy.  

Přívod vody ve vzdálenosti 2,7m na hranici s pozemkem 69,72m k líci budovy.  

Přívod NN 1,215m do rozvodné elektrické skříně. Na pozemku 65,05m. Dále jsou 

budovány IS pro kamerový systém a elektrické ovládání bran.  

.  

Základové práce - Konstrukce je ţelezobetonová monolitická  

Hydroizolace, protiradonová ochrana. Izoluje se pro zamezení pronikání radonu do 

konstrukce.  
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Horní hrubá stavba a obvodové zdivo. Nosný konstrukční systém je tvořen 

ţelezobetonovým skeletem – sloupy a deskami. 1PP je tvořeno monolitickou stěnou 

v celém půdorysu. Výplňové zdivo nosné i nenosné je tvořeno HELUZ dílci v šířkách dle 

projektové dokumentace.  

 

Zastřešení. Střešní plášť je řešen jako nepochůzný, plochý a odvodněný. 

 

Zateplení. Obvodový plášť je zateplen systémem ETICS. 

 

Pomocná stavební výroba. Dalšími pracemi jsou práce klempířské, vnitřní rozvody, 

úprava povrchů (omítky), podlahy, vnitřní dokončovací práce, výplň otvorů.  

 

U stavby jako takové svým charakterem bytového domu se nepředpokládá 

významný vliv na okolní zástavbu.  

V rámci stavebních prací dojde k odstranění původních základů předchozího 

objektu a k zrušení IS sdělovacích kabelů z důvodu zavazení stavbě a jeřábu. Viz situace 

stavby.  

Ochranná pásma se nacházejí nad místy stání automobilů, nad stavebními 

kontejnery (obytné buňky) a stávajícími dřevinami. Dále sdělovací kabel sousedních 

parcel 1m. Narušení pásem podzemního vedení vodovod 1,5m, kanalizace 1,5m NN 1m, 

plynovod STL 1m při realizace přípojek.  

Při výstavbě je poţadováno investorem, aby nedošlo k porušení stávajících dřevin 

– vzrostlých stromů, patrných ze situačního výkresu.  

 Lze předpokládat zvýšenou hlučnost i prašnost. V blízkosti je pouze bytová 

zástavba, škola 100m. 

 

V době výstavby je třeba se řídit stanovenými zákony a nařízeními aby byl 

minimalizován vliv stavby na její okolí: 

Zákon 114/1992 Sb. – O ochraně přírody a krajiny 

Zákon 17/1992 Sb. – O ţivotním prostředí 

Zákon 133/1985 Sb. O poţární ochraně 

Zákon 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší 
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Zákon 350/2012 Sb., Stavební zákon 

Vyhláška 374/008 Sb., O přepravě odpadů 

 

  

Výstavba je prováděna s ohledem na pravidla určená hygienickými normami. 

Zejména do toho spadá minimalizace hluku a prašnosti, ochrana komunikace před 

znečištěním. Osmi hodinové pracovní směny jsou od 8-16h z hlediska minimalizace 

rušení okolí klukem, vzhledem k okolní zástavě. Odpady vzniklými na stavbě se řídí:  

 Zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, tak aby byl minimalizován vliv 

stavby na ţivotní prostředí. 

Nakládání s odpady řeší vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí 381/2001 Sb., 

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) a zákon č. 383/2001 Sb. O 

podrobnostech nakládání s odpady a řešení jejich likvidace. 

 

Tab. 56 – Odpad ze stavební výroby základových prací a horní hrubé stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Název Kategorie Naloţení s odpadem

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku O Skládka

13 01 Odpadní hydraulické oleje N regenerace/spalování

13 02 Odpadní motové, převodové a mazací oleje N regenerace/spalování

13 05 Odpady odlučovačů oleje N regenerace/spalování

13 07 Odpady kapalných paliv N regenerace/spalování

15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 

dopadu)
O Skládka

15 02 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochr.oděv O Skládka

17 01 01 Beton O Recyklace

17 02 01 Dřevo O Recyklace

17 02 02 Sklo O Skládka

17 02 03 Plasty O Skládka

17 04 05 Ţelezo a ocel O Sběrna

17 06 04 Izolační materiály O Skládka

20 Komunální odpad včetně sloţek z odděleného sběru - -
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Tab. 57 – Rizika vznikající stavební výrobou a uţíváním stavby a jejich řešení 

 

 

Tab. 58 – Plán řešení ochrany ţivotního prostředí

Riziko

Nevhodné pozemkové úpravy, zábor půdy spojený s ničením 

zeleně - vzrostlých stromů

Kontaminace podzemní vody vlivem úniku olejů z mechanismů

Znečištění veřejné komunikace po výjezdu ze stavby

Znečištění betonovou směsí 

Zvýšená prašnost při odstraňování základů

Hlučnost na staveništi

Kontaminace podzemní vody vlivem úniku olejů z automobilů

Nadměrná hlučnost

Během 

uţívání 

stavby

Během 

výstavby V rámci situace a zařízením staveniště 

bude koordinována oblast kde je moţné 

manipulovat s čerpadlem. V případě 

čištění bednění je na staveništi určena 

speciální plocha opatřená bazénkem, 

odkud je přečištěná voda odváděna do 

kanalizace a sloţky betonu odváděny na 

recyklaci jako odpad.

Vzhledem k okolní zástavbě a zeleni se 

budou vyuţívat folie a zvlhčovací 

prostředky při demoličních pracech.

Budova svým charakterem (provozem) 

nemůţe nikterak překračovat limity a 

horoţovat tak své okolí. V sousedství platí 

zásady nočního klidu.

Opatření

Vzrostlé stromy se během výstavby 

nebudou přesazovat, aby nedošlo k 

porušení kořenového systému. Budou 

opatřeny dřevěným oplocením 1,1m od 

kmene. 

Hlavním opatřením je předcházet úniku 

ropných látek do půdy. Preventivně bude 

kontrolován technický stav vozidel při 

vjezdu na staveniště. Dojde-li k úniku, je 

třeba místo výtaku podloţit vanou.

Strojníci budou obeznámeni s lokací 

umývací plochy, kde se budou tlakovou 

hadící čistit stroje.

 Odstavená vozidla v době fungování 

objektu na místech určená pro stání jsou 

opatřeny lapoly.

Budou dodrţovány hygienické hodnoty 

85dB pro 8hodinovou pracovní směnu.

číslo Riziko Důsledek Dohled Kontrola Četnost
Řešení/opatření 

proti riziku

1

Produkce odpadů - 

nakládání s nebezpečným 

odpadem

Vlivem stavební 

činnosti vzniká značné 

mnoţství stavebního 

odpadu

Stavbyvedoucí Evidence 1x týdně
Označení, 

třídění, likvidace

2
Ochrana půdy a vodních 

toků

Únik pohonných a 

údrţbářských látek do 

zeminy, únik betonu 

Stavbyvedoucí, 

strojník
Vizuálně Průběţně

Záchytné 

prostředky, 

vany, čištění 

bednících dílců 

3
Akustikcý výkon - hluk ze 

stavební výroby

Nadměrná produkce 

hluku vlivem stavební 

činnosti

Stavbyvedoucí

Měřením, 

dodrţení 

hlukových limit

Průběţně 

kaţdá etapa

Ochranné 

bariéry 

4 Emise ze svařování
Emise při svařoání 

elektrickým obloukem
Stavbyvedoucí

Zásady BOZP, 

četnost emisí
Průběţně

Osvědčení 

svářecího stroje
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Při stavební výrobě se na stavbě vyuţívá mechanizace, která svým akustickým 

výkonem můţe negativně ovlivňovat okolní zástavbu. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanovuje hygienické limity 

hlučnosti vznikajícím stavební činností. Pracovní doba spadá do denních limit mezi 7:00 

do 17:30, v noci se neprovádějí ţádné práce.  Dle výše uvedeného nařízení se pro hluk 

ze stavební výroby LAeq,s se limit stanoví tak, ţe se k hygienickému limitu LAeq,T přičte 

korektní hodnota pro dané podmínky výstavby. Základní akustická hladina LAeq,T je 

50dB. Dle tabulky 1, přílohy č.3 se přičte podle druhu chráněného prostoru a denní/noční 

doby.  

V blízkosti stavby se neprovozuje letecký ani ţelezniční provoz. Nevyskytuje se 

ţádný charakteristicky chráněný prostor lůţkového oddělení. V blízkosti se vyskytuje 

bytová zástavba 5 stavebních objektů. Vlastní stavba výškou převyšuje okolní domy, ty 

mají konstrukční výšky do cca 15m. [19] 

 

Tab. 59 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze 

stavební činnosti 

 

Vzhledem k posuzované době je denní hlukový limit LAeq,s=50+15dB. 

 

 

5 Geologická ochrana

Deformace vlivem 

pohybu mechanizace, 

rozbředlost od spodní 

vody

Stavbyvedoucí Vizuálně Průběţně

Zpevnění 

zeminy pro 

zvýšení 

únosnosti

6
Zvýšená prašnost - pohyb 

mechanizace, demolice

Znečištění okolí 

usazováním prachu ze 

stavební činnosti

Stavbyvedoucí Vizuálně

Průběţně, 

zvýšená 

pozornot v 

období 

sucha

Dodrţení limit 

pro prašnost, 

vlhčit 

konstrukce 

7
Znečištěná komunikace - 

pohyb mechanizace

Nepřiznivé vynášení 

zeminy a zanášení 

veřejně komunikace 

mimo stavenišntí 

komunikaci

Stavbyvedoucí, 

strojník
Vizuálně řidič, sv

Průběţně 

při výjezdu 

vozidel ze 

stavby

Čištění aut 

vysoktlakým 

čističem při 

výjezdu

Posuzovaná doba *hod.+ Korekce [dB]

6:00-7:00 +10

7:00-21:00 +15

21:00-22:00 +10

22:00-6:00 +5
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Tab. 60 – Hlučnost strojů 

 

Tab. 61 – Tabulka bodů výpočtu (den) – výstup z hluk+ 

 

 

V programu hluk+ byla provedena analýza při teoreticky nejvyšším zvukovém 

zatíţení v řešené etapě horní hrubé stavby. Vzhledem k vysoké hlučnosti okruţní pily, 

která by značně překračovala limity v místě skladovací plochy, je třeba nářadí vyuţívat 

v půdorysné ploše objektu, kde je tak dostatečně vzdálena od okolních budov. Zemní 

práce se provádějí na úrovní cca -3,2m po -0,02m pod terénem při zásypech. Území je se 

dá charakterizovat jako mírně svaţitý s rovinnou plochou, výšková úroveň vrstevnice 

[dB]

76

Odvodňovací čerpadlo Flygt BS/KS 2620 55

60

75

75

71

65

103

100

67

Řetězová pila Stihl MS 271 

Okruţní pila Makita DWT HKS15-65

Autočerpadlo SCHWING  S 39 X

Autodomíchávač Stetter AM 8 C

Stavební vibrátor

Svářečka Leister Twinny S

Kolové rypadlo Liebherr A914 Compact Litronic 

Stroj

Věţový jeřáb Liebherr 80LC

Svářecí agregát Invertor PEGAS  200AC/DC
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procházející územím je 385 se sousedící vrstevnicí směrem k jiţní straně klesá na 384m. 

Není uvaţována vzrostlá zeleň a stávající garáţe okolních objektů stojících po na hranici 

s pozemkem. V rámci etapy se na staveništi se hodnoty pohybují pod hygienickým limitem 

<65dB. Celkové podrobné posouzení řeší samostatná podrobná hluková studie 

zohledňující všechny etapy výstavby, která není součástí této DP. 

Výpočtové body jsou stanoveny pro chráněný venkovní prostor 2m od fasády. [19] 

 

 

Obr. 80 – Akustický tlak šířící se do okolí 3m nad terénem (posuzované body: 

3,2,9,10,15,1,3,18,20) 

Zdroj: Vlastní, hluk+ 

Černá <40dB; 

ţlutá 40-45dB;  

tm.zelená 45-50dB; 

sv.zelená 50-55dB; 

červená 55-60dB; 

fialová 60-65dB 
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Doba odbednění je přímo závislá na klimatických podmínkách a teplotě 

venkovního prostředí. Prvním krokem bylo zjistit předpokládanou průměrnou měsíční 

teplotu pro rok 2016/2017, se kterou lze počítat v daný čas provádění betonářských prací. 

Vstupními údaji jsou teploty naměřené Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) 

za uplynulých 5 let. Vypočítaná doba je průměrná, ve skutečnosti se teploty mohou lišit, 

proto mohou v rámci realizace vznikat časové rezervy nebo naopak se odbednění 

konstrukcí časově protáhne v důsledku delší technologické pauzy. [36] 

 

 

 

Obr. 81 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2011 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zakladni-informace  
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Obr. 82 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2012 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zakladni-informace  

 

 

Obr. 83 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2013 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zakladni-informace  
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Obr. 84 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2014 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zakladni-informace  

 

Obr. 85 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2015 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zakladni-informace  
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Pouţité vzorce [24]               

Rbd = Rb28d(0,28 + 0,5*log d)               

Rbd ……pevnost betonu v tlaku za "d" dní tvrdnutí za 
normových podmínek (Mpa)               

Rb28d  …pevnost betonu v tlaku za 28 dní tvrdnutí za 
normových podmínek (Mpa)               

d……… počet dní tvrdnutí               

                

f= (t+10)d               

f….. faktor zrání               

t….. teplota [°C]               

d…..počet dní tvrdnutí               

 

Výpočet teplot je obsaţen v tabulkách v příloze B7 – stanovení doby odbednění.  
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Vypracováním této práce si autor osvojil některé z vybraných softwarových 

programů, vyuţitých k postupu práce a také si prohloubil vědomosti v oblasti prací 

s monolitickým betonem za určitých specifických podmínek. Diplomová práce k projektu 

přistupuje z části v celku, a proto jej je třeba řešit komplexně s ohledem na návaznosti 

prací a vyuţití staveniště jako prostoru pro hladký průběh realizace stavby. Zařízení 

staveniště je rozděleno do dvou výkresů pro lepší pochopení situace, zvlášť při zaloţení 

věţového jeřábu. Schémata bednění monolitických konstrukcí jsou tak nedílnou součástí 

technologického předpisu pro provádění horní hrubé stavby. Projekt nese výrazné rozdíly 

mezi podsklepenou částí, kde jsou stěny souvisle monolitické a ostatními nadzemními 

podlaţími, kdy se jedná čistě o skelet s částečným vnitřním ztuţením a výtahovou 

šachtou – vypracována jsou tak typově čtyři schémata pro svislé a vodorovné konstrukce. 

Nakonec byl řešen dopad stavební činnosti jako takový na okolí a zároveň s ohledem na 

vlastní bezpečnost.   
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Obr. 1 – Mobilní oplocení trapézové a s oky 

Obr. 2 – Rozměry skladovací plochy 

Obr. 3 – Skladovací ocelové palety 

Obr. 4 – Skladování QUATRO panelů pro svislé konstrukce 

Obr. 5 – Návrh plochy pro částečné uskladnění bednění 

Obr. 6 – Půdorys skladového kontejneru drobného nářadí a materiálu 

Obr. 7 – Staveništní rozvaděč 

Obr. 8 – NKT kabel H07RN-F 

Obr. 9 – Kanalizační šachta Wawin 400 T2 na DN 160mm 

Obr. 10 – Přenosná halogenová svítilna 

Obr. 11 – Stavba jeřábu schématicky – hotové základy, díl v patě a výloţník (a) + šplhací 

zařízení (b) 

Obr. 12 – Stavební kontejner 

Obr. 13 – Sanitární kontejner 

Obr. 14 - Liebherr A914 Compact Litronic 

Obr. 15 – Liebherr L542 

Obr. 16 – Takeuchi TB125  

Obr. 17 – Lumag RP-1100 PRO 

Obr. 18 – DAD CF FAD 8x4 

Obr. 19 – Roweld P110 

Obr. 20 – Flygt BS/KS 2620 

Obr. 21 – Atlas Copco XAS 96 Dd 

Obr. 22 – New Holland F 156.6 

Obr. 23 – Schéma postavení jeřábu 

Obr. 24 – Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030TD  rozměry 

Obr. 25 – Schéma Geda 500 ZP 

Obr. 26 – Leister Twinny S  

Obr. 27 – PEGAS  200AC/DC  

Obr. 28 – Makita GA9020K 

Obr. 29 – Hitachi VB 16 Y 

Obr. 30 - RT-40 vazačka výztuţe 

Obr. 31 - Bádie typ 1016H PAM 

Obr. 32 - Autodomíchávač Stetter AM 8 C 

Obr. 33 - Rozměry domíchávače Stetter AM 8 C 

Obr. 34 - Autočerpadlo SCHWING  S 39 SX 

Obr. 35 –Diagram pouţitelnosti stroje ve fázi 1 před zásypem výkopů 

Obr. 36 –Diagram pouţitelnosti stroje ve fázi 2 po zásypu výkopů 

Obr. 37 –Schéma pouţitelnosti stroje ve fázi 1 (obdobně pro fázi 2) 

Obr. 38 - PERLES CMP AM 35 

Obr. 39 – Hervisa Perles RVH200 

Obr. 40 - Barikell C4-60/H 

Obr. 41 - Atika Expert 185  

Obr. 42 – Řetězová pila 680ES 

Obr. 43 – Řetězová pila Stihl MS 271 
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Obr. 44 – Makita DWT HKS15-65 

Obr. 45 - Aku vrtačka Makita BDF343SHE 

Tab. 46 – Parametry pro TATRA 815 NTH 6x6 

Obr. 47 - TATRA 815 NTH 6x6 

Obr. 48 - Rozměry stroje TATRA 815 NTH 6x6 

Obr. 49 - Rozměry AVIA D120 

Obr. 50,51,52 - Dopravní trasa jeřábu 

Obr. 53 – Dopravní trasa dodávky ztraceného bednění 

Obr. 54 – Dopravní trasa dodávky betonu a kameniva 

Obr. 55 – Dopravní trasa dodávky betonářské oceli 

Obr. 56 – Dopravní trasa dodávky izolačního materiálu 

Obr. 57 - Funkce svářecího automatu 

Obr. 58 - Distanční ocelové UTH prvky 

Obr. 59 – Transportní hák Quatro 

Obr. 60 – Transportní kolečko Quatro 

Obr. 61 – Přepravní prostředky Trio 

Obr. 62 – Paleta pro přenášení dílů Multiflex, stojek, lešení 

Obr. 63 – Rozměry bednícího rámu QES 275  

Obr. 64 – Spojovací příslušenství, nahoře rohová spona QA, dole kloubní připojení QR 

(na výšku 2,75m po 4 ks) 

Obr. 65 – Schéma pouţitých rámů 

Obr. 66 – Provedení bednění Peri Trio v rohu 

Obr. 67 – Systém spínání 

Obr. 68 – BFD zámek mezi panely 

Obr. 69 – Provedení bednění Peri Trio v napojení stěny 

Obr. 70 – Bednění čel stěn 

Obr. 71 – Aktivace mechanismu TSE pro bednění 

Obr. 72 – Odbedňování sloupů 

Obr. 73 – Peri stojka MULTIPROP 350  

Obr. 74 – Nasazení kříţové hlavy 20/24 

Obr. 75 – Rozměry GT24 nosníků a jejich osazení 

Obr. 76 – Systém řešení proti výtoku betonu 

Obr. 77 – Odbedňovaní stropní konstrukce 

Obr. 78 – Akustická izolace schodišťové konstrukce 

Obr. 79 – Kontrolované díly bednění 

Obr. 80 – Akustický tlak šířící se do okolí 3m nad terénem 

Obr. 81 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2011 

Obr. 81 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2012 

Obr. 81 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2013 

Obr. 81 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2014 

Obr. 81 – Graf nejniţších, nejvyšších a průměrných teplot pro rok 2015 

 

Pozn.: Zdroje jsou uvedené pod obrázky 
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Tab. 1 – Parametry trapézového mobilního oplocení 

Tab. 2 – Parametry mobilního oplocení s oky 

Tab. 3 – Parametry skladového kontejneru  

Tab. 4 – Parametry skladu stavebního odpadu 

Tab. 5 – Parametry staveništního rozvaděče 

Tab. 6 – Parametry halogenové svítilny 

Tab. 7 – Obytný kontejner 

Tab. 8 – Stanovení počtu OK1 

Tab. 9 – Stanovení počtu OK2 

Tab. 10 – Parametry sanitárního kontejneru 

Tab. 11 – Stanovení počtu sanitárních kontejnerů 

Tab. 12 – Stanovení celkového příkonu P1 

Tab. 13 – Stanovení celkového příkonu P2,3,4 

Tab. 14 a 15 – Normy pro spotřebu vody  

Tab. 16 – Stanovení celkové spotřeby vody 

Tab. 17 – Normy pro dimenzování potrubí  

Tab. 18 – Parametry pro Liebherr A914 Compact Litronic 

Tab. 19 – Parametry pro Liebherr L542 

Tab. 20 – Parametry pro Takeuchi TB125 

Tab. 21 – Parametry pro Lumag RP-1100 PRO 

Tab. 22 – Parametry pro DAD CF FAD 8x4 

Tab. 23 – Parametry pro Roweld P110 

Tab. 24 – Parametry pro Flygt BS/KS 2620 

Tab. 25 – Parametry pro Atlas Copco XAS 96 Dd 

Tab. 26 – Parametry pro New Holland F 156.6 

Tab. 27 – Parametry pro Liebherr 80 LC 

Tab. 28 – Parametry pro Liebherr LTM 1030TD 

Tab. 29 – Parametry pro Geda 500 ZP 

Tab. 30 – Parametry pro Twinny S 

Tab. 31 – Parametry pro PEGAS  200AC/DC 

Tab. 32 – Parametry pro Makita GA9020K  

Tab. 33 – Parametry pro Hitachi VB 16 Y 

Tab. 34 – Parametry pro RT-40 

Tab. 35 – Parametry pro 1016H PAM 

Tab. 36 – Parametry pro SCHWING  S 39 X 

Tab. 37 – Parametry pro PERLES CMP AM 35 

Tab. 38 – Parametry pro Hervisa Perles RVH200 

Tab. 39 – Parametry pro Barikell C4-60/H 

Tab. 40 – Parametry pro Atika Expert 185 

Tab. 41 – Parametry pro 680ES 

Tab. 42 – Parametry proStihl MS 271  

Tab. 43 – Parametry pro Makita DWT HKS15-65 

Tab. 44 – Parametry pro Makita BDF343SHE 

Tab. 45 – Parametry pro K 7 Premium eco!ogic Home 
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Tab. 46 – Parametry pro TATRA 815 NTH 6x6 

Tab. 47 – Parametry pro AVIA D120 

Tab. 48 - Odchylky základů 

Tab. 49 - Odchylky výztuţe 

Tab. 50 – Odchylky rovinnosti základů 

Tab. 51 – Šířky mezi stabilizátory a síly působící v nich  

Tab. 52 – Návrh vzdáleností mezi nosníky 

Tab. 53 - Orientační hodnoty mezních odchylek shody montáţních značek při osazení 

dílců bednění 

Tab. 54 - Přípustné odchylky vyztuţování konstrukcí 

Tab. 55 – Mezní odchylky hotových konstrukcí dle ČSN EN 13670 

Tab. 56 – Odpad ze stavební výroby základových prací a horní hrubé stavby 

Tab. 57 – Rizika vznikající stavební výrobou a uţíváním stavby a jejich řešení 

Tab. 58 – Plán řešení ochrany ţivotního prostředí 

Tab. 59 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 

prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

Tab. 60 – Hlučnost strojů 

Tab. 61 – Tabulka bodů výpočtu (den) – výstup z hluk+ 

 

Pozn.: Zdroje parametrů v tabulkách jsou shodné se zdroji obrázků. 
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